
LIRIOS DUEÑASCurs 2021-2022

PR. 1: TREBALL GRUPAL: PREVENCIÓ EN 
PROGRAMES D’ATENCIÓ 

COMUNITÀRIA



OBJECTIUS  Treballar en equip: coordinar les tasques, assumir responsabilitats i 
relacions interpersonals.

 Utilitzar diferents mitjans que afavoreixen la comunicació 
interpersonal.

 Aprofundir en els diferents temes tractats al llarg de l’assignatura. 

 Saber buscar informació, seleccionar-ne la que siga rellevant i 
estructurar-la de manera lògica i ordenada.

 Saber pautar programes d’exercicis per a col·lectius de pacients 
amb diferents afeccions.

 Desenvolupar habilitats de comunicació interpersonal pacient-
fisioterapeuta.

Pr. 1: Treball Grupal



TREBALL: prevenció en programes d’atenció comunitària 
DIFUSIÓ: tríptic, + cartell, + vídeo? (pot anar o ací o en algun altre apartat)…

EXECUCIÓ (BASADA EN L’EVIDÈNCIA): Powerpoint amb els següents continguts:

1a PART PWP: DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
- Incidència, repercussió, importància fisioterapèutica, informació de la 
malaltia (adreçat als pacients!)
- Prevenció i consells (ergonomia, ajudes tècniques, hàbits, alimentació…)
- Programes comunitaris reals trobats (en altres països) (amb EVIDÈNCIA 
CIENTÍFICA)
- On trobar ajuda (llibres recomanats, associacions...)
- Vídeo?

2a PART PWP: ACTIVITAT FÍSICA 
- Esports o activitats recreatives indicades / contraindicades
- Activitat física i estiraments indicats (i per què: cal parlar com a 

fisioterapeutes que som! Articulacions, frenar desgast…)
- Activitat física contraindicada (i per què: ídem)
- Vídeo?

3a PART: EXERCICIS I JOCS
- Escenificació d’exercicis i jocs grupals
- Lliurar la taula d’exercicis individuals (Word / pdf).

LLENGUATGE I ESTIL PROPER A LA COMUNITAT!



DIFUSIÓ: CARTELL



DIFUSIÓ: TRÍPTIC



EXECUCIÓ
1A PART 

DIVULGACIÓ I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA



ON?  Associacions (annex)
- SERMEF (www.sermef.es)
- CDC: centres per al control i prevenció de les malalties

(www.cdc.gov/arthritis o www.cdc.gov/spanish)
- D’altres

 Articles científics (Pubmed)

 Guies de la bona pràctica (important!)

 Llibres (annex)

Cerca d’informació basada en l’evidència

http://www.sermef.es/
http://www.cdc.gov/arthritis
http://www.cdc.gov/spanish


PUBMED  PARAULES CLAU: “Knee arthrosis/osteoarthritis, prevention,
exercises, exercise prescription, strengthening, …”

 Free full text available

Cerca d’informació basada en l’evidència



Compte!
Recordeu incloure un apartat sobre l’evidència científica de 
programes comunitaris reals trobats.

Paraules clau: community program, education, prevention, primary
care, recommendations…

Cerca d’informació basada en l’evidència



BIBLIOGRAFIA - llibres, pàgines web, articles científics, guies de bona pràctica 
clínica 

- Estil informal, dirigit al pacient
- Intercalar entre la presentació de la xarrada o al final
- Mostrar exemples, imatges, webs d'interès, …

Cerca d’informació basada en l’evidència



LIRIOS DUEÑAS i MERCÈ BALASCH

EXECUCIÓ
2A PART

ACTIVITAT FÍSICA



ON?  Pàgina web del Sermef (www.sermef-ejercicios.org)

 Pubmed i altres bases de dades (cerca mitjançant 
paraules clau com exercices elderly, exercises arthrosis...)

 Llibres d’exercicis (Annex III)

 Llibres de jocs (Annex III)

Cerca d’exercicis i jocs

http://www.sermef-ejercicios.org/


ON? PROET

Elaboració de tables d’exercicis



ON? ALTRES FONTS

Elaboració de taules d’exercicis



COM?
-Grupal
-Específiques, basades en l’evidència
-Adaptades a la població (cadires a prop, compte amb les pilotes de 
Bobath si tenen problemes d’equilibri o estan embarassades…)
-Possibilitat de fer circuits o treballar per parelles
-Alternar grups musculars, tipus de treball…
-Incloure exercicis propioceptius, equilibri, MMSS…
-Música adequada a la patologia. Triar ritme adaptat (“beats per 
minut” BPM)

Elaboració de taules d’exercicis i jocs



ESTUDIANTS 
QUE EXPOSEN

Pr. 8: Treball Grupal

(Xifres orientatives!)

- 1a part: 2-4 alumnes
- 2a part: explicació de l’activitat física recomanada i justificació, 2-4 

alumnes
- 3a part:

• Sessió d’exercicis: 1 alumne és el “monitor”, 2-3 alumnes són ajudants
• Sessió de jocs: 2-5 alumnes

La resta d’alumnes d’eixe subgrup seu d’espectador
Els alumnes del subgrup que no està exposant fan de pacients (no cal que 
siguen tots: el subgrup que exposa anirà dient “quants” voluntaris 
necessita per a cada part)



TEMPS 
D’EXPOSICIÓ

NO EXCEDIU ELS TEMPS MÀXIMS: PREPARACIÓ I ASSAIG!

ES PENALITZARÀ L’INCOMPLIMENT DELS TEMPS D’EXPOSICIÓ

Pr. 1: Treball Grupal

TEMPS TOTAL: 50-60 MIN.

- 1a part. 10-20 min.
- 2a part. 10-20 min.
- 3a part.

• Exercicis: 15-20 min.  (L’escalfament no serà complet)
• Jocs: 10-15 min.



MATERIAL 
DISPONIBLE

-DATA LÍMIT 22 D’ABRIL
-Avisar el professor / tutor
-Aula multiusos o diàfana
-Matalassos

Pr. 1: Treball Grupal



ALTRE 
MATERIAL

-EN ELS JOCS… IMAGINACIÓ!

-Es valorarà l’originalitat

Pr. 1: Treball Grupal



TEMES

Subgrup 1: Consells i exercici físic terapèutic en atenció domiciliària per a pacients crònics.

Subgrup 2: Programa de prevenció i cures en l’espondilolistesi lumbar.

Subgrup 3: Programa de prevenció i millora del dolor d'esquena en treballadors/es d'oficina.

Subgrup 4: Programa de cures i exercicis en la menopausa. 

Subgrup 5: Programa de prevenció i cures en l'artrosi de maluc.

Subgrup 6: Programa de prevenció de l'obesitat infantil. 

Subgrup 7: Consells i beneficis de l'exercici per a la demència lleu.

Subgrup 8: Programa de cures i exercici en la síndrome de fatiga crònica.

Subgrup 9: Programa de prevenció i millora del dolor de muscle per teletreball.

Subgrup 10: Programa de prevenció i cures en l'osteoporosi.



Docents i tutores

Gr. 1 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 2 MERCÈ BALASCH merce.balasch@uv.es

Gr. 3 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 4 NURIA SEMPERE nuria.sempere@uv.es

Gr. 5 MERCÈ BALASCH merce.balasch@uv.es

Gr. 6 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 7 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 8 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 9 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 10 MERCÈ BALASCH merce.balasch@uv.es

LIRIOS MERCÈ NURIA LAURA



TUTORIES

-2 tutories obligatòries (líder i les 2 persones coordinadores)!
-En finalitzar la pràctica 7 (que es dona durant la 1a i 2a 
setmana de pràctiques, cal que lliureu a la tutora una llista amb 
el repartiment de rols i concerteu data per a 1a tutoria: 

- 1a tutoria: del 8 a l’11 de març*

* 2 setmanes després de la pràctica 8 POC 
TEMPS!



PORTEU 
ROBA 
ESPORTIVA!

El dia de l’exposició...



1a
 i 

2a
 P

A
R

T
PW

P

CERCA D’INFORMACIÓ

• Evidència científica
• Determinar informació a 

incorporar a la xarrada
• Patologia, recomanacions, 

esports indicacions  / 
contraindicacions etc.

MAQUETACIÓ PWP

• Selecció de continguts per al 
PWP

• Maquetació
• Assajos

3a
 P

A
RT

ES
C

EN
IF

IC
A

C
IÓ

CERCA D’INFORMACIÓ

• Evidència científica
• Determinar tipus d’exercicis a 

incloure en taula individual / 
grupal (ex. enfortiment 
quàdriceps)

MAQUETACIÓ TAULA

• Cerca exercicis i jocs 
• Cerca imatges apropiades
• Maquetació taula individual
• Seleccionar exercicis / jocs 

grupals que responguen als tipus 
d’exercicis recomanats per 
l’evidència científica 
(exemple: un joc que incloga

ajupir-se)

LÍDER

COORD. 
1

COORD. 
2

7 alumnes

7 alumnes

4 alumnes 3 alumnes

3 alumnes 4 alumnes

REPARTIMENT DE ROLS
POSAR 

PLAÇOS!!



LIRIOS DUEÑAS i MERCÈ BALASCHCurs 2021-2022

PR. 1: TREBALL GRUPAL: PREVENCIÓ EN 
PROGRAMES D’ATENCIÓ 

COMUNITÀRIA



TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L’ASSIGNATURA.
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA.
MARC CONCEPTUAL. 

Lirios Dueñas
Physiotherapist, PhD, Assistant Professor
Department of Physical Therapy
University of Physiotherapy, Valencia (Spain)
lirios.duenas@uv.es

ECIII-tema 1 Unitat didàctica 1- marc conceptual

mailto:lirios.duenas@uv.es


Docents i tutores

Gr. 1 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 2 MERCÈ BALASCH merce.balasch@uv.es

Gr. 3 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 4 NURIA SEMPERE nuria.sempere@uv.es

Gr. 5 MERCÈ BALASCH merce.balasch@uv.es

Gr. 6 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 7 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 8 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 9 LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Gr. 10 MERCÈ BALASCH merce.balasch@uv.es

LIRIOS MERCÈ NURIA LAURA



Docents i tutores

COORDINADORA DE L’ASSIGNATURA: 

LIRIOS DUEÑAS lirios.duenas@uv.es

Contacteu-hi SOLAMENT en cas d’incidència de major importància!

NO és una incidència de major importància
avisar que no es pot assistir a una classe

NO ES 
CONTESTARAN 

MAILS ABSURDS
28



Objectius de l’assignatura

❑ Conèixer les funcions del fisioterapeuta en Atenció Primària.

❑ Conèixer la metodologia d'actuació en les patologies més
comunes dels serveis de fisioteràpia en Atenció Primària, tant
en atenció comunitària com en atenció domiciliària.

❑ Aprendre la importància de l'Atenció Primària per a la millora de
la salut.

29



1. Saber planificar objectius de tractament en diferents especialitats clíniques
d'Atenció Primària.

2. Saber establir un pla terapèutic per a complir els objectius proposats, a
partir del Diagnòstic de Fisioteràpia, establit d'acord amb les normes
reconegudes internacionalment i amb els instruments de validació
internacionals.

3. Saber aplicar les diferents tècniques fisioteràpiques de promoció,
prevenció i conservació de la salut en diferents especialitats clíniques
d'Atenció Primària.

4. Saber realitzar l'avaluació del tractament fisioteràpic aplicat i elaborar
l'Informe d'Alta.

Competències

30



5. Saber valorar els resultats del tractament fisioteràpic.

6. Fomentar la capacitat d'organitzar i planificar el treball.

7. Treballar en equip.

8. Reconèixer la diversitat, la multiculturalitat, els valors democràtics i a la
cultura de la pau.

9. Respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.

10. Conèixer i aplicar les guies de la bona pràctica clínica.

Competències

31



OMP (One Minute Paper!)

1-. Què fa el Fisioterapeuta d’Atenció Primària?

2-. Quins grups poblacionals creus que poden   
beneficiar-se de la Fisioteràpia en Atenció Primària?

3-. Què són les Guies de la Pràctica Clínica?
En coneixes o n’has llegit alguna?

4-. Què és un Informe d’Alta o de seguiment?
N’has llegit algun? N’has escrit algun?

REFLEXIONEM UN POC…

32

Activitat (tasca 1.2)



Volum de treball
- ACTIVITATS PRESENCIALS

- Teoria
- Pràctica

- ACTIVITATS NO PRESENCIALS
- Preparació de classes teòriques i pràctiques
- Elaboració de treball en grup
- Preparació d'activitats formatives : ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

CONTÍNUA
- Treball grupal T.3 (info: 3 de febrer)
- Informe d'Alta T.3 (3 de febrer)
- Protocol exercici terapèutic / Guies de la pràctica clínica
- Lectura capítols llibre sobre el dolor crònic

33



50% 
PROGRAMA PRÀCTIC

Examen oral
35%: casos clínics / simulació

pràctiques

Treball grupal
15%: obligatori

Assistència a les pràctiques
5%: assistència al 100% de les 
pràctiques (80% amb causa justificada)

50%                  
PROGRAMA TEÒRIC

Examen escrit
20%: 20 preguntes tipus test
20%: 3 preguntes curtes

Activitats avaluació contínua
10%: presentació de 4 
activitats

Sistema d’avaluació

34



• QUALIFICACIÓ FINAL: només es farà mitjana si s’obté
UN MÍNIM DE 5 SOBRE 10 en cadascuna de les proves: 
examen teòric, examen pràctic i treball.

• En totes les proves escrites es penalitzarà la INCORRECCIÓ
ORTOGRÀFICA.

COMPTE!

Sistema d’avaluació

35



Asistencia a pràctiques

Els professors passarem llista durant la pràctica, i 
portarem registre de la vostra assistència

En cas de no poder assistir a alguna pràctica amb el 
vostre grup, NO S'INFORMA PER MAIL. 

36



Es guarda la nota?...

Sistema d’avaluació

▪ SÍ  Treball grupal

▪ SÍ  de 1ª a 2ª convocatòria: 
- Examen Teòric
- Examen Pràctic

▪ D’un any a altre, 
NO ES GUARDA la nota de cap 

examen

37



CONTINGUTS

38
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UNITAT DIDÀCTICA 1:  MARC 
CONCEPTUAL I GENERALITATS DE 

LA FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ 
PRIMÀRIA



40

UNITAT DIDÀCTICA 2:  
FISIOTERÀPIA EN 

ATENCIÓ PRIMÀRIA EN 
L’EMBARASSADA, EL 

PUERPERI I CLIMATERI
Material 

Audiovisual
(Aula virtual)
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UNITAT DIDÀCTICA 3:  
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ 

PRIMÀRIA EN L’ADULT
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UNITAT DIDÀCTICA 4:  
FISIOTERÀPIA EN 

ATENCIÓ PRIMÀRIA EN 
GERIATRIA
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UNITAT DIDÀCTICA 5:  
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ 

PRIMÀRIA EN XIQUETS I 
ADOLESCENTS



Horari lectiu

PRÀCTIQUES

11:45-14:45h?

Aules M07A y M07B

44
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Material d’estudi

Powerpoints
- Suport per a seguir les classes (en funció de cada professor)
- El que va per a examen és el que s'explica en classe!

BIBLIOGRAFIA
Es presentarà la bibliografia
corresponent a cada Unitat Didàctica.

47
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Treball grupal

▪ Adreçat a la població real, amb LLENGUATGE ADAPTAT!

▪ Powerpoint –NO treball escrit: patologia, recomanacions, consells,
exercici aconsellat / desaconsellat. 

▪ BASAT EN L'EVIDÈNCIA CIENTÍFICA!

▪ DURANT LA PRÒXIMA CLASSE EXPLICAREM MÉS…

Pr. 1. PREVENCIÓ EN PROGRAMES 
D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA  (10% de la nota de les pràctiques)



49

Activitats formatives

Informe d'alta. 

Elaborar un informe d'alta d'algun pacient que estigueu veient en les vostres 
pràctiques formatives.

Seguint el model que se us explicarà en classe i que se us penjarà a l'aula 
virtual.

DURANT LA PRÒXIMA CLASSE EXPLICAREM MÉS…



FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS 
CLÍNIQUES III

DUBTES?



51

BIBLIOGRAFIA

Fisioterapia en Atención Primaria

Autora: Alicia Martínez Rodríguez

Ed. Síntesis



MARC CONCEPTUAL
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ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (APS)

53



ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (APS)

❑ Assistència sanitària essencial 

❑ Basada en mètodes i tecnologies pràctics

❑ Científicament fundats i socialment acceptats

❑ Posada a l'abast de tots els individus i famílies de la comunitat 
mitjançant la seua plena participació i a un cost que la comunitat i 
el país puguen suportar, en totes i cadascuna de les etapes del seu 
desenvolupament, amb un esperit d'autoresponsabilitat i 
autodeterminació

Conferència Internacional sobre Atenció Primària de Salut, 1978, Alma Ata (el Kazakhstan)



ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (APS)

❑ Constitueix el nivell essencial del sistema sanitari

❑ Objectius: 

❑ Aconseguir el major grau posible de salut global individual i 
comunitaria.

❑ Distribució equitativa de la salut: minimitzar diferències per factors
socials.

Conferència Internacional sobre Atenció Primària de Salut, 1978, Alma-Ata (el Kazakhstan)



ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (APS)

On estem, més de 40 anys després?

56



ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (APS)

Carta d’OTAWA de promoció de la salut, 1986, Canadà

57



Professió autònoma que presta serveis (valoració,
diagnòstic, planificació, intervenció i avaluació) realitzats
per o sota la direcció i supervisió del fisioterapeuta a les
persones i comunitats, per a preservar, mantenir i
desenvolupar al màxim el moviment i les habilitats
funcionals i, per tant, el nivell de salut durant tota la vida.

CONTEXT SOCIAL

ATENCIÓ COMUNITÀRIA 

World Confederation for Physical Therapy (WCFT), Yokohama, 1999

FISIOTERÀPIA



Professió autònoma que presta serveis (valoració,
diagnòstic, planificació, intervenció i avaluació) realitzats
per o sota la direcció i supervisió del fisioterapeuta a les
persones i comunitats, per a preservar, mantenir i
desenvolupar al màxim el moviment i les habilitats
funcionals i, per tant, el nivell de salut durant tota la vida.

FISIOTERÀPIA

PROMOCIÓ SALUT

PREVENCIÓ MALALTIA

INTERVENCIÓ SOBRE ESTIL DE VIDA

World Confederation for Physical Therapy (WCFT), Yokohama, 1999



2º nivell
A. ESPECIALITZADA

1º nivell
A. PRIMÀRIA

3º nivell
A. HOSPITALÀRIA

TIPUS D’ATENCIÓ SANITÀRIA

- Canvis d’estil de vida davant de problemes crònics
- Prevenció d’afeccions amb abordatge grupal
- Promoció d’estils de vida saludables
- Atenció domiciliària amb seguiment i formació de familiars

- Suport de les actuacions en les diferents 
especialitats mèdiques i quirúrgiques

- Atenció en cada servei hospitalari
- Actuacions en UCI / UVI i urgències



QUÈ S’HI FA?

⚫ DETECCIÓ DE NECESSITATS  
Influència del context social. 
Presència de múltiples malalties.

⚫ PROCÉS DIAGNÒSTIC
Major familiaritat i comprensió.
Errors per omissió.

⚫ MANEIG DE PROBLEMES DE SALUT I REAVALUACIÓ
Prevenció i promoció –curació– cures.
Poca especialització, s'atenen totes les necessitats de salut.

QUÈ ÉS L’ATENCIÓ PRIMÀRIA?



QUÈ ES FA?

⚫ VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA
Proporciona informació per a avaluar la situació de salut de la comunitat.

⚫ GESTIÓ DEL PROCÉS D’ATENCIÓ SANITÀRIA
Flexible i adaptada a les necessitats canviants de salut.             
Patologies d'alta prevalença i baixa discapacitat.
Derivar a Atenció Especialitzada quan siga necessari.
Nexe entre pacient i resta de professionals de la salut.

QUÈ ÉS L’ATENCIÓ PRIMÀRIA?



ON ES FA?

a) Consulta del centre de salut
Es pot fer per iniciativa del pacient
Sense terceres persones: entre professional de la salut i pacient
Atenció telefònica o nous mitjans de comunicació, permet resoldre qüestions
simples sense perdre temps

b) Atenció domiciliària
Per a persones que de manera temporal o permanent no poden  desplaçar-se 
al centre de salut
Contempla: atenció clínica, entorn familiar, cultural i econòmic

c) Atenció comunitària
En problemes de salut amb origen de component social o cultural
Intervencions preventives i de promoció de la salut

QUÈ ÉS L’ATENCIÓ PRIMÀRIA?



COM ES FA?

Consideració integral. Model biopsicosocial
- Considerar un marc holístic.
- Aspectes biològics, psíquics i socials poden generar, mantindre o facilitar 

problemes
de salut.

Promoció de la salut i prevenció de la malaltia
- Aquest model obliga a prestar atenció preventiva i de promoció de la salut.
- Les actuacions no es dirigeixen solament a les malalties ja instaurades.

Treball en equip
- Actuació conjunta i coordinada.
- Equips interdisciplinaris.
- Sense jerarquies.

QUÈ ÉS L’ATENCIÓ PRIMÀRIA?



FUNCIONS DEL FISIOTERAPEUTA EN AP
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QUÈ FA EL FISIOTERAPEUTA D’AP?

Activitat a l’aula



QUÈ FA EL FISIOTERAPEUTA D’AP?



QUÈ FA EL FISIOTERAPEUTA D’AP?



⚫ A BANDA DELS QUE HEU ANOTAT EN LES VOSTRES 
LLIBRETES DESPRÉS DEL VISIONAT DELS VÍDEOS…

⚫ Assumir una valoració integral del pacient.

⚫ Formular un diagnòstic fisioteràpic.

⚫ Planificar i implementar un programa terapèutic.

⚫ Avaluar els resultats de qualsevol intervenció.

⚫ Determinar els preparatius de l'alta.

FUNCIONS DEL FISIOTERAPEUTA EN AP



Atenció directa

Detecció, abordatge primerenc i prevenció de la cronicitat

Atenció domiciliària

Tractament ambulatori

Promoció de la salut i prevenció de la malaltia



TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L’ASSIGNATURA.
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA.
MARC CONCEPTUAL 

Moltes gràcies
Lirios Dueñas



Lirios Dueñas
Physiotherapist, PhD, Assistant Professor
Department of Physical Therapy 
University of Physiotherapy, Valencia (Spain)
lirios.duenas@uv.es

ECIII-tema 2 Unitat didàctica 1- marc conceptual

TEMA 2. FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ COMUNITÀRIA I 
DOMICILIÀRIA. PROGRAMES DE SALUT.
TREBALL EN EQUIP. L’INFORME D’ALTA

mailto:lirios.duenas@uv.es
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UNITAT DIDÀCTICA 1:  MARC 
CONCEPTUAL I GENERALITATS DE 

LA FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ 
PRIMÀRIA



FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ COMUNITÀRIA
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Fisioteràpia en atenció comunitària

La fisioteràpia comunitària implica l'actuació tant terapèutica com de 
promoció de la salut a nivell col·lectiu. Encara que la fisioteràpia ha 
tingut un enfocament tradicional cap a l'individu, el desenvolupament
social en el segle XX i XXI i l'impacte dels determinants socials, molt
relacionats amb els estils de vida i treball fan que les intervencions en 
fisioteràpia hagen adquirit una nova dimensió.

DEFINICIÓ



Fisioteràpia en atenció comunitària

Protegir la salut de la població i proporcionar a la societat
una cultura de la salut que s'integre en les seues
maneres de vida en l’àmbit individual i col·lectiu

OBJECTIU



Reflexió sobre 
condicions, factors i 

estils de vida que 
ocasionen problemes de 

salut

Intervenció
individualitzada amb
mètodes manuals i 
altres agents físics

La intervenció comunitària implica per al 
fisioterapeuta transformar la reflexió que 
acompanya la seua pràctica clínica en una 
atenció comunitària

Fisioteràpia en atenció comunitària



Percentatge i minuts/setmana Desglossament Temps/dia Hores/setmana

Domicilis 7,5% -152’
Desplaçament (12,5’) + tractament (30’) = 42,5’ Mitja hora aprox. 2,5h (3,5 domicilis) 

aprox.
PS 7,5% - 152’ - Mitja hora aprox. 2,5h aprox.

Formació i 
investigació

15%-304’

Només la docència en pregrau consumiria per 
setmana com a mínim 60’ en preparació i 20’ per 

alumne en l'explicació, seguiment i registre de 
l'evolució

1 hora aprox. 5h aprox.

Atenció en sala 70% -1.417,5’ Gestió = 28’ diaris per a tasques de la unitat i 60’ 
un cop per setmana per a la coordinació amb 

EAP
40’ de mitjana 3h i 20’

Nº de sessions = 11,1

Avaluació inicial + final = 45’ per procés

A nivell grupal: 63’

Tractament:

4 pacients

Prevenció: fins a 12 persones

5h i 15’

EpS=10’ per procés (atenció individual) o 20’ per 
procés (atenció grupal)

Abordatge grupal = 45’ per grup

Abordatge individual = 16’ per persona

A nivell individual entre 8 i 
9 pacients per dia i quasi 

21’ per pacient

Una mica menys de 
15h

Promoció de la salut



PROBLEMA:

Temps assignat a l'atenció comunitària i promoció de la salut = 
15% del total fisioteràpia AP

▪ Insuficient 

▪ Representa un escàs percentatge de temps, 
a favor del destinat al tractament individual



Promoció de la 
salut

Tractament dels 
problemes salut

Prevenció de la 
malaltia

Els 3 pilars de la fisioteràpia en atenció comunitària



❑ Educació en salut amb participació de la població

❑ Acostament als problemes de salut de la població

❑ Per a mantenir la salut i per a evitar seqüeles d'una patologia

❑ Exercici físic com a hàbit de vida

❑ Higiene postural  - Adaptació ergonòmica

❑ Identificació i abordatge factors de risc

❑ Augment de la qualitat de vida i del benestar social

❑ Participació en activitats grupals

❑ Oferta de consultoria, consell, suport i supervisió
Activitats preventives

i de promoció
de la salut

TREBALL 
GRUPAL

Els 3 pilars de la fisioteràpia en atenció comunitària

Promoció de la 
salut

Tractament 
problemes salut

Prevenció malaltia



FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
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Facultat de Fisioterapia. UV

Prescripció d’exercicis que donen continuïtat al tractament aplicat 

Revisió i adequació de l’entorn  

Assessorament al pacient i als seus familiars sobre les posibles 
eines que puguen facilitar les seues AVD.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Fisioteràpia en atenció domiciliària



Percentatge i minuts/setmana Desglossament Temps/dia Hores/setmana
Domicilis 7,5% -152’ Desplaçament (12,5’) + tractament (30’) = 

42,5’ Mitja hora aprox. Sobre 2,5h (3,5 
domicilis)

PS 7,5% - 152’ - Mitja hora aprox. Sobre 2,5h
Formació i 

investigació
15%-304’

Només la docència en pregrau consumiria 
per setmana com a mínim 60’ en 

preparació i 20’ per alumne en l'explicació, 
seguiment i registre de l'evolució

1 hora aprox. Unes 5h

Atenció en sala 70% -1.417,5’ Gestió = 28’ diaris per a tasques de la 
unitat i 60’ un cop per setmana per a la 

coordinació amb EAP
40’ de mitjana 3h i 20’

Nº de sessions = 11,1

Avaluació inicial + final = 45’ per procés

En grup: 63’

Tractament:

4 pacients

Prevenció: fins a 12 
persones

5h i 15’

EpS=10’ per procés (atenció individual) o 
20’ per procés (atenció grupal)

Abordatge grupal = 45’ per grup

Abordatge individual = 16’ per persona

Individualment entre 8 i 
9 pacients per dia i 

quasi 21’ per pacient

Una mica menys 
de 15h

Mateix PROBLEMA que 
teníem amb la PS

Fisioteràpia en atenció domiciliària



Fisioteràpia en atenció domiciliària



Fisioteràpia en atenció domiciliària



IMPLICA ESTAR INFORMAT SOBRE QUINS  PRODUCTES HI HA AL MERCAT 
(o bé ES PODEN FABRICAR) 

Us presentem alguns exemples…

Ajudes per a les transferències



Ajudes per a les transferències



Ajudes per a les transferències



Aportar altre tipus d’informació



Aportar altre tipus d’informació

Segons l'Institut Nacional d'Estadística i Eurostat, el 31,3% de persones d'entre 65 i 74 
anys havia navegat per internet en els tres mesos anteriors a l'enquesta realitzada.

Ajudes contra la deterioració cognitiva, integració social i familiar, integració
generacional, evitar el sentiment de soledat o aïllament, control i seguiment del seu estat
de salut… 



Aportar altre tipus d’informació



Aportar altre tipus d’informació



Aportar altre tipus d’informació



Aportar altre tipus d’informació



Aportar altre tipus d’informació



PROGRAMES DE SALUT
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Programes de salut en Atenció Primària

1. ANÀLISI DE 
LA REALITAT

2. DISSENY 
DEL 

PROGRAMA

3. EXECUCIÓ

4. AVALUACIÓ



❑ Identificació de problemes i necessitats
❑ Establiment de prioritats
❑ Diagnòstic comunitari

ANÀLISI DE LA REALITAT

Programes de salut en Atenció Primària



❑ Justificació del programa
❑ Determinació de la població diana
❑ Definició de metes i objectius
❑ Activitats i metodologia
❑ Recursos necessaris

DISSENY DEL PROGRAMA

Programes de salut en Atenció Primària



EXECUCIÓ

❑ Presentació i difusió del programa
❑ Execució del programa

Programes de salut en Atenció Primària



AVALUACIÓ

❑ Avaluació del procés
❑ Avaluació final del programa

Programes de salut en Atenció Primària



TREBALL EN EQUIP. L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
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- Objectiu i enfocament comú. No actuen com a individus aïllats
- Responsabilitat compartida i interdependència
- Funcionament basat en normes acceptades per tots els integrants
- Comunicació oberta, confiança i ajuda mútua

GRUP EQUIP

“Tot equip és un grup, però no al contrari”

Som grup o som equip?



Requisits i condicions

❑ Ambient físic: temperatura, sorolls, il·luminació, etc.

❑ Nombre reduït de membres: màx. 15 membres

❑ Regles de comportament per a regular l'assistència, el debat, la confidencialitat,  
l’enfocament, les aportacions

❑ Clima de treball positiu

❑ Motivació dels participants

❑ Garantir la participació de TOTS els membres

❑ Definir clarament labors individuals i col·lectives



❑ OBJECTIU COMÚ

❑ Integrar coneixements, habilitats, interessos i experiència propis de cada 
membre

❑ Complementar-se amb les diverses contribucions

❑ Considerar les diferents aportacions 
com a contribucions a la tasca comuna

Requisits i condicions



❑ Facilitació de la comunicació
❑ Divisió del treball de manera justa i eficient
❑ Incrementa el compromís amb la decisió 

presa, fa que assumim responsabilitats
❑ Participació plena en la presa de decisions
❑ Coneixement més complet de la realitat a 

través de les diferents perspectives
❑ Possibilitat d'assumir nous reptes i tasques
❑ Augment de la productivitat i la satisfacció 

personal

❑ Major consum de temps
❑ La pressió social cap a la conformitat, que 

coarta als membres discordants i els 
obliga a supeditar-se al pensament 
majoritari

❑ Possibilitat d'amagar la falta d'esforç 
d'algun membre escudant-se en el treball 
de la resta de components de l'equip

❑ Embós en les disputes socioemocionals i 
en les lluites pel “poder”

AVANTATGES INCONVENIENTS
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Treball en equip



❑ Sistema de presa de decisions dirigit a la cerca del consens
per a aconseguir un compromís de tots amb el resultat

❑ Crear un ambient que promoga la participació

❑ No proposar un estil concret de lideratge, sinó adaptar-se a l'estil de l'equip

❑ Assumir el conflicte com una cosa normal en les relacions interpersonals

❑ No enfrontar-se als rols improductius, implicar el grup en la resolució

COORDINADOR = LÍDER



L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

109



EQUIP MULTIDISCIPLINARI

EQUIP INTERDISCIPLINARI

EQUIP TRANSDISCIPLINARI

- Components de les diferents professions de la salut
- Cada professional avalua de manera independent
- Els membres de l'equip es reuneixen regularment per a compartir resultats i plans. A 

vegades algun membre actua com a intermediari de comunicació

- Emfasitza la idea d'intercanvi i complementarietat, col·laboració i interdependència
- La planificació del tractament, establiment d'objectius i presa de decisions, es 

realitzen conjuntament

- Supera els límits professionals i inclou el pacient i el seu entorn familiar i social 
més pròxim

- El més integrat
- Avaluació simultània juntament amb els membres de la família

L’equip d’atenció primària



L’ INFORME D’ALTA
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L’informe d’alta en fisioteràpia



L'informe d'alta facilita la comunicació d'informació
amb els altres professionals del centre o aliens, 
d'atenció primària o especialitzada, i també la 
continuïtat assistencial. 

És el que recull amb rigor de primera mà les 
intervencions fisioterapèutiques i no se superposa ni 
suplanta al d'altres professionals.

També se'n diu “informe de seguiment” (si es 
considera que l'estat del pacient encara no mereix
l'alta fisioteràpica).

L’informe d’alta en fisioteràpia



ASPECTES QUE RECULL

DADES PERSONALS
Nom i cognoms (en aquesta tasca posem només les sigles)
Edat / data de naixement
Diagnòstic/s
Informe emès a petició de (centre escolar, treball, metge,…)

ESTAT DEL PACIENT
Signes i símptomes (breu, opcional)
Nivell d'autonomia (descriurem com repercuteix la patologia en la marxa o en les 
AVD. Així mateix també explicarem, si ho veiem convenient, si això repercuteix en 
l’activitat laboral del pacient).

TRACTAMENT
Tractament realitzat (breu). Tècniques utilitzades, abordatge terapèutic.
Nombre total de sessions i freqüència de les sessions.

L’informe d’alta en fisioteràpia



ASPECTES QUE RECULL

EVOLUCIÓ
Descriurem la situació del pacient en iniciar el tractament i com hi respon.
Estat funcional (dades objectives i quantificables en la mesura que siga possible: tests 
ortopèdics, escales de valoració, etc.)
Aspectes a destacar de la personalitat / actitud del pacient.

DECISIÓ: ALTA FISIOTERÀPICA O NO?

NO: Quins aspectes funcionals ha de millorar encara? Quin tipus de tractament es 
durà a terme? El mateix o un altre? Quantes sessions més seran necessàries?

SÍ:   Recomanem derivació a un altre professional? Recomanacions per a realitzar pel seu 
compte?

Si la situació del pacient ho requereix es pautaran exercicis per a realitzar al propi domicili una 
vegada acabades les sessions o simultàniament per a millorar el tractament.

OBSERVACIONS

L’informe d’alta en fisioteràpia



Aquest document el llegirà un company
fisioterapeuta, un metge o un jutge.

CAL CUIDAR MOLT EL LÈXIC I 
L'EXPRESSIÓ.

I LES FALTES D’ORTOGRAFIA!

Millor a ordinador que manuscrit.

Eviteu al màxim els judicis subjectius.

L’informe d’alta en fisioteràpia



El pacient LDO ha sigut tractat d'una hemiplegia després d'un ictus isquèmic durant un període de
temps de 4 setmanes. L'evolució ha estat favorable i satisfactòria, i s’han reduït considerablement els
temps de recuperació habituals per a aquest tipus de casos. Cal destacar que el pacient tenia diversos
factors al seu favor: es tractava d'un pacient jove (40 anys), sense problemes de cap altre tipus, que
abans de patir l'ACV era esportista habitual i, sobretot, les ganes i l'esforç que hi ha posat durant el
procés de rehabilitació han fet que la millora siga satisfactòria.

La independència per a la marxa, l'augment de força i coordinació del membre superior i l'increment de
l'equilibri han sigut els objectius perseguits durant el procés i que, segons els resultats obtinguts,
s'han aconseguit parcialment: el pacient a dia d'avui és capaç de caminar de forma independent amb
crossa encara que no de manera autònoma, i s’observa encara certa debilitat en el gluti menor, cosa
que constitueix la principal limitació per a la marxa totalment independent.

De tota manera, ja que el nostre principal objectiu és la recuperació completa del pacient, considerem
que aquest ha de continuar en tractament de rehabilitació fins que s’assolisquen completament els
objectius plantejats. Així mateix, considerem que el pacient també hauria de continuar amb les sessions
de teràpia ocupacional com a complement al tractament rebut al nostre centre.

EXEMPLE 1



La pacient AMD, amb DNI xxx, acudeix al nostre centre el 10 d'octubre afligida de dolors 
musculoesquelètics com a conseqüència d'accident de trànsit sofert el passat 14 de setembre.

La simptomatologia que presenta és dolor d'origen muscular que s’estèn des de la zona suboccipital fins 
a la regió toràcica. El dolor és bilateral, encara que més marcat en el costat dret de el cos. Així mateix la 
pacient refereix cefalees al llarg del dia i formigueig i parestèsia al braç dret a la zona d'irradiació 
corresponent al nervi mitjà. A la palpació s'evidencien punts hipersensibles i bandes tenses en els 
músculs trapezis, angular de l'escàpula i escalens. Després de l'exploració articular s'aprecia pèrdua de 
rang articular al coll. Així mateix s'aprecia falta de força en ambdós braços, especialment davant de les 
contraccions mantingudes.

El tractament realitzat consisteix en l’aplicació de calor superficial, teràpia manual suau, massatge 
descontracturant, traccions cervicals i estiraments suaus de la zona cervicodorsal, així com 
l’ensenyament d'exercicis de potenciació i de relaxació de la musculatura afectada. Després de 9 
sessions de rehabilitació, a ordre de 3 sessions setmanals, els símptomes i l'estat de la musculatura 
van millorant, i el dolor i les contractures circumscrits a la zona d'inserció occipital, musculatura 
especialitzada de coll i trapezi dret. La pacient refereix que la freqüència d'aparició de les cefalees s'ha 
reduït considerablement, tot i que no han desaparegut del tot. D'altra banda encara persisteix la 
parestèsia al braç dret. Per aquest motiu considerem que la pacient hauria de continuar assistint a la 
nostra clínica, encara que d'una manera més distanciada en el temps fins que remeten els símptomes 
del tot.

EXEMPLE 2



EXEMPLE 3

https://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2017/09/28/criterio
s-de-alta-en-fisioterapia-un-ejemplo/

Llegiu-vos aquesta entrada

https://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2017/09/28/criterios-de-alta-en-fisioterapia-un-ejemplo/


L’INFORME D’ALTATASCA 2



TASCA

Elaboració d’un informe d’alta en 
fisioteràpia en AP

❑ Pot ser un informe d'alta o un de seguiment

❑ Basat en un cas clínic que hàgeu vist durant les pràctiques clíniques o 
d'algun cas que conegueu (amic, familiar, etc.) 

❑ Pujar a l'apartat TASQUES de l'Aula Virtual
abans del diumenge, 14 DE FEBRER, 11:55h PM



Moltes gràcies

TEMA 2. FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ COMUNITÀRIA I 
DOMICILIÀRIA. PROGRAMES DE SALUT.
TREBALL EN EQUIP. L’INFORME D`ALTA



FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN LA PATOLOGIA 
DEL MEMBRE SUPERIOR. 

EXERCICI TERAPÈUTIC

EC III 
Tema 5

Professora: Lirios Dueñas 123
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TEMA 5.1         EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC 
I ESTABLIMENT D’OBJECTIUS

TEMA 5.2         TRACTAMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS
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TEMA 5.1         EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC 
I ESTABLIMENT D’OBJECTIUS

TEMA 5.2         TRACTAMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS
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https://www.youtube.com/watch?v=ozPz5tv8h8E

https://www.youtube.com/watch?v=J5q6XrOQE8c
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Tema 5                   1. DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC

MUSCLE DOLORÓS

SÍNDROME SUBACROMIAL
CAPSULITIS ADHESIVA

INESTABILITAT ARTICULAR…

DX ANATOMO - PATOLÒGIC

PREVALÈNCIA: 8-26%
4º MOTIU CONSULTA

TESTS CLÍNICS

JOBE NEER HAWKINS YERGASON

CAJÓN A-P

BUCKUP. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. Masson, 1996

DIAGNÒSTIC MÈDIC
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CANVIS EN LA LONGITUD, FORÇA I PATRÓ DE PARTICIPACIÓ 
MUSCULAR DE LA CINTURA ESCAPULAR 

MOVIMENTS INCORRECTES O 
REPETITIUS

POSTURES INCORRECTES 
MANTINGUDES

TENDÈNCIA ACTUAL
BUSCAR LA CAUSA DE LA 

PATOLOGIA EN EL 
MOVIMENT DE LA CINTURA 

ESCAPULAR

Lukasiewicz et al 1999; Ludewig & Cook 2000; Lin et al 2006; Tate et al 2008 

Tema 5                   1. DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC

ALTERACIONS DEL MOVIMENT / MOVIMENTS INCONTROLATS

(DESVIACIONS D’UN PATRÓ IDEAL DE MOBILITAT)

SHIRLEY SHARMANN (2005) / MARC COMMEFORD (2012)
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LA DESCRIPCIÓ DE L’ALTERACIÓ DEL MOVIMENT I
PLANIFICACIÓ DEL TRACTAMENT

DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC

REEDUCAR EL MOVIMENT EN LES AVD I LABORALS
PREVENIR RECIDIVES 

BASAT EN 

PER A ACONSEGUIR

MITJANÇANT

REALITZACIÓ CANVIS EN L’ESQUEMA MOTOR DELS 
MOVIMENTS DE LA CINTURA ESCAPULAR

Tema 5                   1. DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC
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Tema 5                     2. ALINEACIÓ I MOBILITAT

RELACIÓ ENTRE L’ALINEACIÓ I L’ALTERACIÓ DEL MOVIMENT

ALINEACIÓ CORRECTA MOVIMENT ÒPTIM

EXPLORACIÓ DE 
L’ALINEACIÓ

CINTURA 
ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE 
LA MOBILITAT 

CINTURA 
ESCAPULAR

LONGITUD MUSCULAR 
CORRECTA

FORÇA I COORDINACIÓ 
MUSCULARS CORRECTESNO SEMPRE
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Tema 5                     2. ALINEACIÓ I MOBILITAT

RELACIÓ ENTRE L’ALINEACIÓ I L’ALTERACIÓ DEL MOVIMENT

ALINEACIÓ CORRECTA 

EXPLORACIÓ DE 
L’ALINEACIÓ

CINTURA 
ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE 
LA MOBILITAT 

CINTURA 
ESCAPULAR

LONGITUD MUSCULAR 
CORRECTA

1°
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Tema 5      3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

T7

MUSCLES:
• Per sota de l'eix que dissecciona els acròmions 

(per sota de T1) 

ESCÀPULA:
• Entre T2 i T7
• Arrel espinal: T3
• Vora vertebral paral·lela a la columna i a 7-8 

cm de la línia mitjana.

HÚMERS:
• Olècranon posterior
• Palma cap a cos

3.1 D’ESQUENA

T1
T2

T3
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1. ROTACIÓ INFERIOR
2. ROTACIÓ SUPERIOR

3. INCLINACIÓ ANTERIOR
4. INCLINACIÓ POSTERIOR

5. ADDUCCIÓ / RETRACCIÓ 
6. ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

6. ELEVACIÓ
7. DESCENS

9. ROTACIÓ EXTERNA
10. ROTACIÓ INTERNA

Tema 5       

REPÀS MOBILITAT ESCAPULAR
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Tema 5

REPÀS MOBILITAT ESCAPULAR

136

5. ADDUCCIÓ / RETRACCIÓ 
6. ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

9. ROTACIÓ EXTERNA
10. ROTACIÓ INTERNA

Protracció i rotació interna escapular no són realment el mateix, però pel 
fet que pràcticament sempre tenen lloc simultàniament, les rotacions no 
solen estudiar-se de forma aïllada.



(…) ESCÀPULA:
• Inclinació anterior 10-20°
• Rotació superior 15° (plànol frontal)
• Rotació interna 30° (plànol frontal)

Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

3.1 D’ESQUENA
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HÚMERS:

• Plec del colze anterior (rotació neutra)
• 1cm entre acròmion i cap humeral
• Simetria clavicular

1 cm

3.2 DE FRONT

Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR
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CAP HUMERAL
• Menys de 1/3  cap humeral davant acròmion

HÚMER
• Húmer vertical

3.3 DE COSTAT

Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

SITUACIONS ANORMALS
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Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

SITUACIONS ANORMALS
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Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

SITUACIONS ANORMALS
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Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

SITUACIONS ANORMALS
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Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

SITUACIONS ANORMALS
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Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

146



Tema 5       3.  ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

ALTERACIONS EN L'ALINEACIÓ OBSERVADES EN LA POSICIÓ
DE REPÒS ES PODEN POSAR DE MANIFEST COM A
ALTERACIONS MUSCULARS DURANT EL MOVIMENT QUE
DESCENTREN EL CAP HUMERAL DE LA CAVITAT GLENOIDAL
PROVOCANT DOLOR EN EL MUSCLE DURANT EL MOVIMENT.

Per què “cruix” el meu 
muscle?...
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

Quants músculs hi ha en el muscle?

i quants “subjecten” l'escàpula?
148



Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

149



Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

TORACOESCAPULARS TORACOHUMERALS

ESCAPULOHUMERALS

TRAPEZI

ROMBOIDES

ANGULAR

PECTORAL MENOR SERRAT ANTERIOR

PECTORAL MAJOR
DORSAL 
AMPLE

RODÓ MAJOR

DELTOIDES

MANEGOT DELS 
ROTATORIS
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

Anatomia i biomecànica
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

Els músculs toracoescapulars han de moure 
l'escàpula correctament perquè els músculs 
escapulohumerals exercisquen un control 

òptim de l'húmer, i així mantenir una relació 
òptima entre la cavitat glenoidal i el cap 

humeral.

TORACOESCAPULARS

ESCAPULOHUMERALS Per què “cruix” el meu muscle?...

152



Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

L'alteració de les accions dels músculs 
toracohumerals pot ser una causa 

important d'alteració del moviment degut a 
la gran grandària d'aquests músculs i al fet 
que s’insereixen directament en l'húmer

TORACO HUMERALES

PECTORAL MAJOR
DORSAL 
AMPLE
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

REPÀS MOBILITAT ESCAPULAR

És a dir, que per cada 3° que es produeixen en l'elevació del muscle, 2° ocorren
gràcies a l'articulació glenohumeral i 1° per acció de la rotació escapular.
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

REPÀS MOBILITAT CAP HUMERAL

MOVIMENT MOV. ACCESSORI

FLEXIÓ POSTEROINFERIOR
EXTENSIÓ ANTEROSUPERIOR
ABDUCCIÓ INFERIOR
ADDUCCIÓ SUPERIOR
ROTACIÓ INTERNA POSTERIOR
ROTACIÓ EXTERNA ANTERIOR

ARTROCINEMÀTICAOSTEOCINEMÀTICA
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

TORACOESCAPULARS TORACOHUMERALS

ESCAPULOHUMERALS

TRAPEZI

ROMBOIDES

ANGULAR

PECTORAL MENOR SERRAT ANTERIOR

PECTORAL MAJOR
DORSAL 
AMPLE

RODÓ MAJOR

DELTOIDES

MANEGOT DELS 
ROTATORIS
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS

• TRAPEZI SUPERIOR
• TRAPEZI INFERIOR
• SERRAT ANTERIOR

ACCIÓ SINCRONITZADA PER A LA 
ROTACIÓ SUPERIOR ESCAPULAR, 
NECESSÀRIA EN ELS MOVIMENTS        
D’ELEVACIÓ DEL BRAÇ
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS

• TRAPEZI SUPERIOR
• TRAPEZI INFERIOR
• SERRAT ANTERIOR

EL SERRAT ANTERIOR (ABD) HA DE CONTRARRESTAR       
L’ ACCIÓ ADDUCTORA DEL TRAPEZI, SOBRE TOT EN LA 
FLEXIÓ. FEBLESA= ESCÀPULA ALADA I LIMITACIÓ DE         
L’ ELEVACIÓ.

TS: ELEVA ESCÀPULA + ADD

TI: DESCENDEIX L’ESCÀPULA + ADD
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS

• SERRAT ANTERIOR

EL SERRAT ANTERIOR ES CONTREU CORRECTAMENT 
SI EN L'ELEVACIÓ COMPLETA L'ANGLE INFERIOR DE 
L'ESCÀPULA SE SITUA EN LA LÍNIA MITJANA DE 
TÒRAX.
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ROMBOIDES:

ELEVADOR ESCÀPULA:

Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

ROTACIÓ INFERIOR

1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS

• ELEVADOR DE L’ESCÀPULA
• ROMBOIDES
• PECTORAL MENOR

SINERGISTES DE TRAPEZIS EN                 
L’ ___________I ANTAGONISTES EN LA 
___________________

QUÈ PASSA SI ESTAN ESCURÇATS? 
ES LIMITA LA ROTACIÓ SUPERIOR DE L’ESCÀPULA

ADDUCCIÓ
ROTACIÓ ESCAPULAR

ELEVA L’ANGLE SUPERIOR DE 
L’ESCÀPULA / DESCENDIX CAV. GLENOIDAL

ADDUCTORS ESCAPULARS 
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

ROTACIÓ INFERIOR

1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS

• ELEVADOR DE LA ESCÀPULA
• ROMBOIDES
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

RESPONSABLE DE LA INCLINACIÓ ANTERIOR DE L'ESCÀPULA (TILTING)
I DE LA ROTACIÓ INFERIOR 
LA SEVA RIGIDESA LIMITA LA FLEXIÓ DEL MUSCLE

SME. DE L’ESTRET 
INFERIOR DEL TÓRAX

• PECTORAL MENOR

1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

• PECTORAL MENOR / TRAPEZI INFERIOR

LA PROMINÈNCIA DE L'ANGLE INFERIOR DE L'ESCÀPULA POT SER TAMBÉ 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBILITAMENT DEL TRAPEZI INFERIOR

1. MÚSCULS TORACOESCAPULARS
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“RETRACCIÓ ESCAPULAR EN 
PRONACIÓ O ‘Y’” (‘PRONE Y’)

Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
DEBILITAT DEL TRAPEZI INFERIOR

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48. 165



Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

TORACOESCAPULARS TORACOHUMERALS

ESCAPULOHUMERALS

TRAPEZI

ROMBOIDES

ANGULAR

PECTORAL MENOR SERRAT ANTERIOR

PECTORAL MAYOR
DORSAL 
AMPLE

RODÓ MAJOR

DELTOIDES

MANEGOT DELS 
ROTATORIS
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
2. MÚSCULS ESCAPULOHUMERALS

LA COMPRESSIÓ DEL DELTOIDES HA DE SER CONTRARESTADA PELS MÚSCULS DEL 
MANEGOT DELS ROTATORIS.
EL MANEGOT DELS ROTATORIS CENTRA EL CAP HUMERAL EN LA CAV. GLENOIDAL

• SUPRAESPINÓS
• INFRAESPINÓS
• RODÓ MENOR
• SUBESCAPULAR

• DELTOIDES
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

IMPORTÀNCIA DEL MANEGOT DELS ROTATORIS PER A 
CONTRARRESTAR L’ACCIÓ DEL DELTOIDES

2. MÚSCULS ESCAPULOHUMERALS

El manegot dels rotatoris deprimeix i estabilitza el cap humeral, comprimint-
lo cap a la glenoides, i millora així l’acció del deltoides.
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
2. MÚSCULS ESCAPULOHUMERALS

• INFRAESPINÓS Y RODÓ MENOR: 
REALITZEN LA ROTACIÓ EXTERNA DE 
L'HÚMER NECESSÀRIA DURANT LA FLEXIÓ I 
ABDUCCIÓ PER EVITAR COMPRESSIÓ 
SUBACROMIAL
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

• EL RODÓ MAJOR:
ADDUCTOR, EXTENSOR I ROTADOR INTERN GLENOHUMERAL. 
QUAN S‘ESCURÇA DISMINUEIX LA FLEXIÓ GLENOHUMERAL I LA ROTACIÓ 
EXTERNA.

2. MÚSCULS ESCAPULOHUMERALS
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

• EL SUBESCAPULAR:
ROTADOR INTERN, CLAU PER A l'ESTABILITAT 
GLENOHUMERAL ANTERIOR.
DESCENDEIX EL CAP DE L'HÚMER I TAMBÉ EL TRACCIONA 
POSTERIORMENT EN EQUILIBRI AMB ELS MÚSCULS QUE 
PROVOQUEN UN LLISCAMENT ANTEROSUPERIOR 
(PECTORAL MAJOR).

POT ESTAR DOMINAT PEL PECTORAL MAJOR EN LA SEVA 
FUNCIÓ DE ROTACIÓ INTERNA, COSA QUE PROVOCA UN 
MAJOR LLISCAMENT ANTERIOR HUMERAL, I AUGMENTA EL 
FACTOR DE RISC DE LA SÍNDROME SUBACROMIAL.

2. MÚSCULS ESCAPULOHUMERALS

EVITAR DESEQUILIBRIS QUE AFAVOREIXEN EL DESPLAÇAMENT ANTERIOR DEL CAP 
DE L'HÚMER COM LA DOMINÀNCIA DEL PECTORAL MAJOR SOBRE EL 

SUBESCAPULAR EN LA ROTACIÓ INTERNA O DEL DELTOIDES POSTERIOR SOBRE 
ROTADORS EXTERNS EN LA ROTACIÓ EXTERNA
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR

TORACOESCAPULARS TORACOHUMERALS

ESCAPULOHUMERALS

TRAPEZI

ROMBOIDES

ANGULAR

PECTORAL MENOR SERRAT ANTERIOR

PECTORAL MAYOR
DORSAL 
AMPLE

RODÓ MAJOR

DELTOIDES

MANEGOT DELS 
ROTATORIS
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
3. MÚSCULS TORACOHUMERALS

• DORSAL AMPLE I  PECTORAL MAJOR: 
S'INSEREIXEN DIRECTAMENT EN L'HÚMER DES DEL 
TRONC, PER LA QUAL COSA LA SEVA CAPACITAT 
ESTABILITZADORA ÉS MÍNIMA. 

SI ES TORNEN CURTS / RÍGIDS PODEN LIMITAR LA 
ROTACIÓ EXTERNA NECESSÀRIA EN ELS ÚLTIMS 
GRAUS DE FLEXIÓ.

EL DORSAL AMPLE ÉS UN MÚSCUL DEPRESSOR DE 
LA CINTURA ESCAPULAR I PER AIXÒ SI S’ESCURÇA 
POT LIMITAR LA FLEXIÓ DEL MUSCLE.
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Tema 5       4. MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
3. MÚSCULS TORACOHUMERALS

ESCURÇAMENT DEL DORSAL AMPLE 174



Tema 5    

RAONAMENT 
CLÍNIC EN 

FISIOTERÀPIA
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Tema 5                     2. ALINEACIÓ I MOBILITAT

RELACIÓ ENTRE L’ALINEACIÓ I L’ALTERACIÓ DEL MOVIMENT

ALINEACIÓ CORRECTA MOVIMENT ÒPTIM

EXPLORACIÓ DE 
L’ALINEACIÓ

CINTURA 
ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE 
LA MOBILITAT 

CINTURA 
ESCAPULAR

LONGITUD MUSCULAR 
CORRECTA

FORÇA I COORDINACIÓ 
MUSCULAR CORRECTESNO SEMPRE
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Tema 5                     2. ALINEACIÓ I MOBILITAT

RELACIÓ ENTRE L’ALINEACIÓ I L’ALTERACIÓ DEL MOVIMENT

MOVIMENT ÒPTIM

EXPLORACIÓ DE 
LA MOBILITAT 

CINTURA 
ESCAPULAR

FORÇA I COORDINACIÓ 
MUSCULAR CORRECTES

2°
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Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR

ANALITZAR
ELS MOVIMENTS DEL MUSCLE PER A DETECTAR ALTERACIONS AIXÍ COM 

ELS DESEQUILIBRIS MUSCULARS QUE LES PROVOQUEN

Cinesiteràpia, 
valoració,…
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Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR

BENVINGUTS AL MÓN DE….

LA DISCINESI ESCAPULAR
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Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR

El moviment escapular constitueix el 30% del 
moviment del braç. És de gran importància en 
avaluar i tractar la disfunció del muscle.

També pot estar relacionada amb cefalees 
(Gosar, 2012), dolor al coll (Zakharova-Luneva et 
al., 2012), la síndrome de l’outlet toràcic (Swift & 
Nichols, 1984; Hooper et al., 2010), migranyes 
(Saxton et al., 2010). al., 1999) i més.

Clarament, existeix un gran potencial de millora 
en optimitzar el moviment escapular, tant pel 
que fa al tractament com al treball preventiu.

LA DISCINESI ESCAPULAR
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Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR
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• LA DISFUNCIÓ ESCAPULAR ESTÀ PRESENT EN LA MAJORIA DE LES LESIONS DE 
MUSCLE (PARTICULARMENT DE L’ ”IMPIDGEMENT”), ENCARA QUE NO ESTÀ 

CLARAMENT DEFINIT QUIN PAPER TÉ.

• LA DISCINESI ESCAPULAR ES CONSIDERA UNA POTENCIAL “DESTRUCTORA” DE 
LA FUNCIÓ DEL MUSCLE.

II Congrés sobre l’escàpula, 2013 (Kentucky)

Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR
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Mobilitat escapular anòmala podria estar relacionada amb feblesa de la musculatura 
periescapular (Cools et al., 2014, 2015).

L'excessiva activació del trapezi superior juntament amb una inhibició del trapezi 
inferior i del serrat anterior estan relacionades amb una cinemàtica escapular 
alterada. Encara que existeix controvèrsia actual (trapezi superior també feble?)

Donat que existeix una relació entre els problemes de muscle i els patrons de 
moviment escapular, és molt important saber identificar les característiques dels 
diferents patrons de moviment escapular, per a saber triar les adequades estratègies 
de tractament.

Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR
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SDT: SCAPULAR DYSKINESIS TEST (MC Clure el al. 2009) 

S'observa el moviment de l'escàpula mentre el subjecte realitza 5 repeticions en flexió o en 
abducció bilateral amb càrrega a les mans (1,4 kg o 2,3 kg).

HI HA DISCINESI ESCAPULAR : QUAN UNA O AMBDUES DE LES SEGÜENTS ALTERACIONS 
ESTIGUEN PRESENTS: 

DISRITMIA: L'escàpula mostra una prematura o excessiva elevació o protracció, un 
moviment no suau o amb salts durant l'elevació del braç o durant el descens, o una 
ràpida rotació inferior durant el descens del braç.
ALETEIG: la vora medial o l'angle inferior de l'escàpula se separen del tòrax durant el 
moviment del braç.

VALORACIÓ:
NORMAL: no s'evidencia cap anormalitat
ANORMALITAT SUBTIL: anormalitat qüestionable 
ANORMALITAT ÒBVIA: anormalitat clarament aparent

VALORACIÓ DE LA DISFUNCIÓ ESCAPULAR

McClure P, Tate AR, Kareha S, Irwin D, Zlupko E. A Clinical Method for Identifying Scapular Dyskinesis, 
Part 1: Reliability. Journal of Athletic Training. 2009;44(2):160-164.

Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR
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ALTRES TESTS CLÍNICS ES BASEN EN L'ALTERACIÓ DELS 
SÍMPTOMES PER MITJÀ DEL REPOSICIONAMENT MANUAL DE 
L'ESCÀPULA. AQUESTS TESTS SÓN PROMETEDORS, EN TANT 

QUE AJUDEN A ACLARIR QUINS PACIENTS TENEN SÍMPTOMES 
EN EL MUSCLE RELACIONATS AMB LA DISCINESI 

ESCAPULOHUMERAL

(Kibler and McMullen, 2003; Rabin et al., 2006; 
Tate et al., 2008)

VALORACIÓ DE LA DISFUNCIÓ ESCAPULAR

Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR
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• TESTS D’ALTERACIÓ DELS SÍMPTOMES: Intenten avaluar la rellevància 
de la disfunció escapular en pacients amb dolor de coll i/o muscle al 
determinar si els signes o símptomes del pacient canvien amb la 
modificació manual de la posició escapular + moviment.

SCAPULAR ASSISTANCE TEST SCAPULAR REPOSITION TEST

VALORACIÓ DE LA DISFUNCIÓ ESCAPULAR

Tema 5    5. EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR



2º. REALITZAR TESTS ESCAPULARS

Tema 5                      6. VALORACIÓ MOBILITAT

1º. OBSERVAR EL MOVIMENT ACTIU

¿MOVIMENT COMPLET?

SÍ NO

RESTRICCIÓ CAPSULAR

ESCURÇAMENT MUSCULAR

ESPASME PROTECTOR PER DOLOR

DOLOR SÍ DOLOR NO
ANALITZAR

ROM COMPLET, PERÒ FEBLESA MUSCULAR
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3º. OBSERVAR MOVIMENTS INCONTROLATS

2º. REALITZAR TESTS ESCAPULARS

SDT
SCAPULAR DISKYNESIS TEST: 

DISRITMIA I/O ALETEIG

SAT SRT

TESTS D’ALTERACIÓ DELS 
SÍMPTOMES (SI DOLOR)

Tema 5                      6. VALORACIÓ MOBILITAT
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3º. OBSERVAR MOVIMENTS INCONTROLATS

MOVIMENT INCONTROLAT 
ESCAPULAR?

MOVIMENT INCONTROLAT 
CAP HUMERAL?

INCLINACIÓ ANTERIOR

++ ELEVACIÓ o                       
- - ELEVACIÓ

ROTACIÓ INFERIOR o 
- - ROTACIÓ SUPERIOR

- - LLISCAMENT INFERIOR O
+ +  LLISCAMENT SUPERIOR  

- - ROTACIÓ EXTERNA O  
+ + ROTACIÓ INTERNA

ESCÀPULA ALADA

Tema 5                      6. VALORACIÓ MOBILITAT

+ + ABD / PROTRACCIÓ

+ + LLISCAMENT ANTERIOR
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++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI INFERIOR

++ DORSAL AMPLE
++ PECTORAL MAJOR
-- INFRAESPINOS, I 
RODÓ MENOR

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI MITJÀ I INFERIOR
-- ROMBOIDES

Tema 5                                 6. VALORACIÓ MOBILITAT

INCLINACIÓ ANTERIOR

ROTACIÓ INFERIOR

ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

ROTACIÓ INTERNA HUMERAL

NOTA: ELS MOVIMENTS CONTRARIS IMPLICARAN LA DEBILITAT / ESCURÇAMENT DELS 
MÚSCULS DE FORMA INVERSA. EX: inclinació posterior = -- pectoral menor, ++ trapezi inferior

4º. ANALITZAR DESEQUILIBRIS MUSCULARS

191

DEPRESIÓ

++ TRAPEZI INFERIOR
++ PECTORAL MENOR

++ ROMBOIDES
++ ANGULAR
++ LATÍSSIM 
++ PECTORAL MENOR
-- SERRAT ANTERIOR
-- TRAPEZI SUPERIOR I INFERIOR

++ TRAPEZI SUPERIOR
++ ANGULAR ESCÀPULA
++ ROMBOIDES
-- TRAPEZI INFERIOR

ELEVACIÓ



Tema 5                                     6. VALORACIÓ MOBILITAT

ROTACIÓ INTERNA 
ESCAPULAR

4º. ANALITZAR DESEQUILIBRIS MUSCULARS

192

Protracció i rotació interna pràcticament
sempre es donen de forma simultània

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
++ RODÓ MAJOR
-- ROMBOIDES
-- TRAPEZI MITJÀ
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ELEVACIÓ

++ TRAPEZI SUPERIOR
++ ANGULAR ESCÀPULA
++ ROMBOIDES
-- TRAPEZI INFERIOR

DEPRESIÓ

++ TRAPEZI INFERIOR
++ PECTORAL MENOR

Tema 5                                     6. VALORACIÓ MOBILITAT

4º. ANALITZAR DESEQUILIBRIS MUSCULARS



194

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI MITJÀ I INFERIOR
-- ROMBOIDES

ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

Tema 5                                     6. VALORACIÓ MOBILITAT

4º. ANALITZAR DESEQUILIBRIS MUSCULARS
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++ ROMBOIDES
++ ANGULAR
++ LATÍSSIM
++ PECTORAL MENOR
-- SERRAT ANTERIOR
-- TRAPEZI SUPERIOR I INFERIOR

ROTACIÓ INFERIOR

Tema 5                                     6. VALORACIÓ MOBILITAT

4º. ANALITZAR DESEQUILIBRIS MUSCULARS



Tema 5       

Com es tracta la discinesi escapular?

La discinesi escapular sol ser un problema de control motor, no sol ser un problema de 
força.
Per tant, els exercicis de força aïllats, com l'entrenament del serrat anterior, rara volta 
produiran resultats. 
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Tema 5    

RAONAMENT 
CLÍNIC EN 

FISIOTERÀPIA
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Algoritme de valoració clínica de l’escàpula 
(McClure et al., 2017)

• 1r) Observació visual estàtica (posició escàpula en repòs) 
i dinàmica (Scapular Discinesis Test) de l'escàpula: determinar 
presència o absència de discinesi escapular

• 2n) Valorar efecte de correcció manual de posició / moviment de 
l'escàpula en els símptomes del pacient: tests de modificació 
símptomes (per exemple, procediment de correcció escapular que 
s'inclou en el SSMP o maniobres específiques com scapular reposition
test, scapular assistance test...)

• 3r) Avaluar teixits musculoesquelètics responsables del posicionament 
estàtic de l'escàpula o de la discinesi escapular
– Tests de força muscular
– Tests de longitud muscular

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48.
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Tema 5                        7. OBJECTIUS FISIOTERÀPICS

1r. GUANYAR RECORREGUTS ARTICULARS

3r. REEDUCAR UNA MOBILITAT NORMAL 
SENSE COMPENSACIONS

2n. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA

LONGITUD FORÇA

ÉS IMPORTANT ASSENYALAR QUE LA CORRECCIÓ POSTURAL I 
ELS CANVIS EN ELS PATRONS MOTORS NECESSITEN MOLT DE 
TEMPS DE TREBALL I AUTOMATITZACIÓ PER A ACONSEGUIR 

RESULTATS SATISFACTORIS
199



Tema 5                        7. OBJETIUS FISIOTERÀPICS

A MÉS A MÉS....

Scapular kinematic alterations have 
been identified in subjects with a short 
rest length of the pectoralis minor, tight 
soft-tissue structures in the posterior 
shoulder region, excessive thoracic 
kyphosis, or with flexed thoracic 
postures. Ludewig 2009

200

Diaphragm’s stabilization effect on the 
scapula can be demonstrated by activation of 
proper diaphragm breathing, to develop an 
increased intra-abdominal pressure, which 
will decrease the winging of the shoulder 
blades. (DNS: Dynamic Neuromuscular 
Stabilization)



Tema 5   

COMPLEMENTAR EL QUE S’HA APRÈS EN ALTRES ASSIGNATURES, I 
AFEGIR-HI UNA VISIÓ DIFERENT DELS PROBLEMES DEL MUSCLE, 
COSA QUE REQUEREIX RAONAR PER A ESBRINAR QUINA ÉS LA 

POSSIBLE CAUSA DE LA LESIÓ

• Sharmann S. Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento. Editorial Paidotribo; 
2005, capítulo cinco, p. 209-261.

• Comerford M, Mottram S. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed.
Elsevier 2012.

• Ludewing PM, Lawrence RL, Braman JP. What’s in a name? Using Movement System Diagnoses
Versus Pathoanatomic Diagnoses. Journal of Orthopaedic & Sports Physical therapy. 2013; 43 (5): 
280 - 283.
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CASOS CLÍNICS



• Depressió, rotació inferior i bàscula anterior escapular. 
• Aquesta postura “desconnectarà” els músculs: bàscula posterior i rotació superior. 
• La probabilitat que aquests músculs s'activen correctament durant el moviment i la 

càrrega és molt, molt xicoteta.
• A més, estirarà contínuament elevadors de l'escàpula i trapezi, deixarà caure la 

clavícula cap avall en l'eixida toràcica i promourà el moviment occipitocervical cap 
avant.

• Postura comuna: cefalees cròniques, hèrnies, síndrome d'eixida toràcica, migranyes, 
etc.

CAS CLÍNIC 1
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• Gran inclinació anterior escapular, i rotació inferior. També està deprimida (l'escàpula).
• Quan el trapezi s'inhibeix: l’“aleteig” és pràcticament inevitable. 
• Si espentem la glenoides cap a dalt, se sol corregir. Una mà en la vora medial de 

l'escàpula, i l'altra al braç: elevem l'escàpula i la portem a rotació superior. Que mantinga
la postura en llevar les nostres mans.

• A més: treball de trapezi superior (encongir els muscles). 
• En aquesta fase NO dir que treballen serrat anterior ni trapezi inferior: ho farien 

malament.

CAS CLÍNIC 2
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TEMA 5.1         EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC 
I ESTABLIMENT D’OBJECTIUS

TEMA 5.2         TRACTAMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS
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És necessari que acudiu a la pràctica havent repassat, principalment:

• - TEMA 5
• - Funcions dels músculs escapulotoràcics (trapezi, angular, romboides, pectoral menor, 

serrat anterior), toracohumerals (pectoral major, dorsal ample) i escapulohumerals 
(manegot dels rotatoris i deltoides) (link dels vídeos enviats)

També és convenient que llegiu els següents articles (aula virtual):

LUDEWIG, P.M, et al. What’s in a name? Using Movement System Diagnoses Versus Pathoanatomic
Diagnoses. (Con especial atención a las ventajas e inconvenientes de adoptar un diagnóstico
fisioterápico pato-anatómico o un diagnóstico basado en las ateraciones del movimento)

CEREZO, JB. (2014). Etiología, valoración y tratamiento del dolor de hombro en nadadores de 
competición: revisión bibliográfica. fisioGlía: revista de divulgación en Fisioterapia, 1(3), 47-55.

PREPARACIÓ PER A LA PRÀCTICA 3
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FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN LA PATOLOGIA 
DEL MEMBRE SUPERIOR. 

EXERCICI TERAPÈUTIC

EC III 
Tema 5

Professora: Lirios Dueñas 207



FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN LA PATOLOGIA 
DEL MEMBRE SUPERIOR. 

EXERCICI TERAPÈUTIC

EC III 
TEMA 5.2

Professora: Lirios Dueñas



TEMA 5.2                                1. INTRODUCCIÓN

DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC

OBJECTIUS

PROCÉS D’ATENCIÓ 
FISIOTERÀPICA 



TEMA 5.2

MARCAR OBJETIUS DE TRACTAMENT

1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

3º. REEDUCAR UNA MOBILITAT NORMAL SENSE
MOVIMENTS INCONTROLATS

2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 
DE LA CINTURA ESCAPULAR



TEMA 5.2 1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

RESTRICCIÓ 
CAPSULAR

ELASTIFICAR LA CÀPSULA ARTICULAR
TERÀPIA MANUAL



RESTRICCIÓ 
MIOFASCIAL

ESTIRAMENT MUSCULAR
TRACTAMENT DE PGM

TEMA 5.2

• Ylinen. Estiramientos 
terapéuticos  en el deporte i en 
las terapias manuales. Elsevier, 
2009

• Gerwin, Dommerholt. Trigger
Point Needling. Janet G. Travell, 
MD Seminar Series, 2005

1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR



RESTRICCIÓ CO-
CONTRACCIÓ 
PEL DOLOR

ELECTROTERÀPIA ANALGÈSICA, ANTIINFLAMATÒRIA, 
MASSATGE DESCONTRACTURANT…

TEMA 5.2 1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR



TEMA 5.2 2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 

MANIOBRES REALITZADES
PEL FISIOTERAPEUTA

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS

ESTIRAMENTS REFORÇ



++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI INFERIOR

++ DORSAL AMPLE
++ PECTORAL MAJOR
-- INFRAESPINÓS, I 
RODÓ MENOR

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI MITJÀ I INFERIOR
-- ROMBOIDES

Tema 5                                 6. VALORACIÓ MOBILITAT

INCLINACIÓ ANTERIOR

ROTACIÓ INFERIOR

ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

ROTACIÓ INTERNA HUMERAL

NOTA: ELS MOVIMENTS CONTRARIS IMPLICARAN LA DABILITAT / ESCURÇAMENT DELS 
MÚCULS DE FORMA INVERSA. EX: inclinació posterior = -- pectoral menor, ++ trapezi inferior

4º. ANALITZAR DESEQUILIBRIS MUSCULARS

215

DEPRESIÓ

++ TRAPEZI INFERIOR
++ PECTORAL MENOR

++ ROMBOIDES
++ ANGULAR
++ LATÍSSIM 
++ PECTORAL MENOR
-- SERRAT ANTERIOR
-- TRAPEZI SUPERIOR I INFERIOR

++ TRAPEZI SUPERIOR
++ ANGULAR ESCÀPULA
++ ROMBOIDES
-- TRAPEZI INFERIOR

ELEVACIÓ



Tema 5                                     6. VALORACIÓ MOBILITAT

ROTACIÓ INTERNA 
ESCAPULAR

4º. ANALITZAR DESEQUILIBRIS MUSCULARS

216

Protracció i rotació interna pràcticament 
sempre es donen de forma simultània

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
++ RODÓ MAJOR
-- ROMBOIDES
-- TRAPEZI MITJÀ



• BIP enfront de la paret, mans recolzades. Des de 90° de flexió GH, l'exercici
d'encongiment de muscles alhora que es flexionen potencia l'activitat de la 
porció superior del trapezi (i evita l'acció d'angular i romboides).

REFORÇ DEL TRAPEZI SUPERIOR

TEMA 5.2                                 4. TratamientoEXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• En supí amb el muscle en flexió, el pacient pot utilitzar la mà
contralateral per estirar de l'angle inferior de l'escàpula i ajudar-la en la 
seva rotació superior.

AUTOESTIRAMENT DEL ROMBOIDES I L’ANGULAR

TEMA 5.2 EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• Cuadrupèdia en llitera agafant-se als costats mentre es balanceja cap enrere
per ajudar-se en la rotació de l'escàpula i en l’estirament dels músculs
romboides i elevador de l'escàpula.

• Si l'elevador és curt, el cap i el coll s'estendran a mesura que el pacient es 
balancege cap enrere. Mantenir el mentó en el pit.

ENFORTIMENT DEL  SERRAT ANTERIOR + ESTIRAMENT D'ANGULAR
I ROMBOIDES

TEMA 5.2 EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• (a) SUPÍ, braços al sostre, mans agafades, allargar els braços colzes estirats.

ENFORTIMENT DEL SERRAT ANTERIOR

TEMA 5.2 EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• (b) BIP enfront de la paret, mans recolzades, deixar caure el pes del cos i
tornar a la posició inicial.

ENFORTIMENT DEL SERRAT ANTERIOR

TEMA 5.2 EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• (c) BIP enfront de la paret, 90º de flexió de muscle, mà recolzada, empényer
una pilota d'escuma allargant el braç.

ENFORTIMENT DEL SERRAT ANTERIOR

TEMA 5.2 EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• (d) BIP esquena contra la paret, 90° flexió de muscle, goma elàstica a la mà
(lligada darrere), allargar el braç.

ENFORTIMENT DEL SERRAT ANTERIOR

TEMA 5.2 EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

ESTIRAMENT DORSAL AMPLE

(a) DS amb ajuda d'un pal, esquena recolzada.
(b) BIP, de costat a la paret, elevar el braç i agafar-se de l'espatllera formant un 
arc amb el cos.

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

ESTIRAMENT PECTORAL MAJOR
• (a) DS, amb ajuda d'un pal.
• (b) BIP amb braç estirat i palmell de la mà recolzada en la paret o 

espatllera a 90° d’abducció o més.

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

• BIP, de cara a la paret, lliscar els braços cap amunt i al final de l'amplitud 
realitzar una adducció de les escàpules, evitant moviments de descens.

ENFORTIMENT DE TRAPEZI MITJÀ I ROMBOIDES

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

ESTIRAMENT D´ESCÀPULO HUMERALS

• DS, abducció de 90°, colzes en flexió de 90°, utilitzant pesos lleugers a les 
mans per aconseguir majors amplituds de rotació interna i externa

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

ESTIRAMENT D´ESCAPULOHUMERALS I CÀPSULA POSTERIOR

• BIP esquena contra la 
paret, realitzar
adducció horitzontal, 
mantenint l'escàpula
fixa en la paret.

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

ESTIRAMENT DE SERRAT ANTERIOR

• (a) En quadrupèdia, balancejar el cos cap als peus i mantenir la posició amb els 
braços estirats al capdavant

• (b ) BIP, braços en flexió, recolzats en la paret o una espatllera.

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

ENFORTIMENT DEL ROMBOIDES

- Adducció escapular en 
D Pron. 

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• DS, en abducció d'aproximadament 90° i amb el colze en flexió. El pacient 
utilitza la mà contralateral per a evitar el lliscament del cap humeral mentre 
realitza una rotació interna. 

• Afegir un pes lleuger a la mà. El pes ha de pesar tant com per a arrossegar el 
braç en rotació interna, però no tant com per a que el pacient no puga
relaxar els rotadors externs

ESTIRAMENT DE ROTADORS EXTERNS HUMERALS

TEMA 5.2 EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

LLISCAMENT INFERIOR I POSTERIOR CAP HUMERAL

• (b)De cara a la paret lliscar la mà per la paret cap amunt a partir d'una 
posició de flexió del colze fins a la flexió del muscle al límit amb el colze en 
extensió.

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5.2

ENFORTIMENT INFRAESPINÓS I RODÓ MENOR

• En DP, el pacient ha d'exercitar la rotació externa, cal assegurar que l'eix de
rotació és el correcte i que utilitza principalment els músculs infraespinós i
rodó menor, i no la porció posterior del múscul deltoides.

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



• BIP enfront de la paret el pacient ha de fixar l'escàpula mentre flexiona el 
muscle

TEMA 5.2

ESTIRAMENT RODÓ MAJOR

EXERCICIS ACTIUS CORRECTIUS



TEMA 5       

Com es tracta la discinesi
escapular?

La discinesi escapular sol ser un problema de control motor, no sol ser un problema de 
força.
Per tant, els exercicis de força aïllats, com l'entrenament del serrat anterior, rares 
vegades produiran resultats. 
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TEMA 5       

236

Vist a la pràctica



ENFORTIMENT

• IMPORTANT considerar tant el NIVELL DE FORÇA ACTUAL i el NIVELL DE
CONTROL MOTOR per a poder prescriure el tipus i la dosi d’exercici adequat.

• COMENÇAR amb el braç recolçat i una posició protegida mitjançant un
RECORREGUT ARTICULAR BAIX O MITJÀ i progressar fins a POSICIONS DE
RECORREGUT ARTICULAR COMPLET i amb treballs en contra de la gravetat i amb
resistències externes.

• PROGRESSIÓ: basada en variables senzilles (REPETICIONS I RESISTÈNCIA), i
en variables més complexes (VELOCITAT I COMPLEXITAT DE MOVIMENT) però
sempre amb CONTROL ESCAPULAR.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy 
review, 20(1), 39-48. 237



ENFORTIMENT

• PRINCIPALS MÚSCULS A ENFORTIR: TRAPEZI INFERIOR I MIG
MÉS QUE TRAPEZI SUPERIOR ??? (TOT EL TRAPEZI) per a evitar l’elevació
prematura de l’escàpula durant el moviment d’elevació del muscle i per equilibrar
el parell de forces entre el serrat anterior, trapezi inferior i trapezi superior
durant la rotació superior de l’escàpula.

• A MÉS A MÉS, incorporar MOVIMENTS DE MALUC I TRONC DURANT
ACTIVITATS FUNCIONALS que permeten un reclutament facilitat dels músculs
periescapulars (ex. equilibri monopodal sobre la cama contralateral durant
exercicis dinàmics de tracció (“pulling”) augmenten significativament l'activitat
del trapezi inferior.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy 
review, 20(1), 39-48. 238



EXERCICIS ENFORTIMENT ESCAPULAR PER NIVELLS DE DIFICULTAT

1. ROTADORS EXTERNS 1. SERRAT ANTERIOR 2. TRAPEZI MITJÀ

2. TRAPEZI INFERIOR 3. GLOBALS
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EXERCICIS D’ENFORTIMENT ESCAPULAR PER NIVELLS DE DIFICULTAT

EXERCICIS PER A LA FASE DE MANTENIMENT

Retracció escapular amb banda 
elàstica

(4 posicions)

Donley PB, Verna C, Moran C. Cooper J.: Managing Glenohumeral Internal Rotation Deficit (G.I.R.D)

Kibler WB: The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med. 1998;26(2):325-337.

Kibler WB, McMullen J: Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg. 2003;11:142-151.

Pliomètrics amb / sense
baló medicinal
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ENFORTIMENT

• Comença amb activitats de CADENA CINÈTICA TANCADA (CCT)
abans de progressar a cadena cinètica oberta. Els exercicis en CCT ajuden a
PROPORCIONAR ESTIMULACIÓ PROPIOCEPTIVA als mecanorreceptors articulars,
la qual cosa ajuda a reorganitzar i restablir els patrons normals d'activació
muscular. A més, les activitats de CCT són protectores, perquè ajuden a
DISMINUIR LA FORÇA DE CISALLAMENT muscular en les articulacions lesionades i
també ACCELEREN LA CURACIÓ dels teixits en promoure la co-contracció
muscular (Palmer i Epler, 1998).

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy 
review, 20(1), 39-48.

Palmer LM & Epler ME: Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques 2nd ed. Lippincott, Williams & Wilkins. 1998. pp. 106-
124. 241



EXERCICIS EN CADENA CINÈTICA TANCADA

Transferències de pes

Kibler WB, McMullen J: Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg. 2003;11:142-151.
242



EXERCICIS EN CADENA CINÈTICA TANCADA

Rellotge escapular

Taula d’equilibri

(cadena abierta)

Estabilització rítmica

(cadena abierta)

Kibler WB: The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med. 1998;26(2):325-337.
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EXERCICIS EN CADENA CINÈTICA TANCADA

Extenxió isomètrica amb càrrega

Push-ups modificats

Kibler WB, McMullen J: Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg. 2003;11:142-151.
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STRENGTHENING

TRAINING 
NEUROMUSCULAR CONTROL

STRETCHING

MANUAL TECHNIQUES FOR 
THE SHOULDER AND SPINE

TAPING AND BRACING

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. 
Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48.

SCAPULAR DYSKINESIS TREATMENT



TEMA 5.2

MARCAR OBJETIUS DE TRACTAMENT

1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

3º. REEDUCAR UNA MOBILITAT NORMAL SENSE
MOVIMENTS INCONTROLATS

2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 
DE LA CINTURA ESCAPULAR



BALANCE TRAINING NEUROMUSCULAR CONTROL

1º. REEDUCATE NORMAL MOBILITY WITHOUT UNCONTROLLED MOVEMENTS



TRAINING NEUROMUSCULAR CONTROL



TRAINING NEUROMUSCULAR CONTROL

• Els exercicis per a ENTRENAR L'ORIENTACIÓ I LA CINEMÀTICA DE

L'ESCÀPULA solen ser prescrits per fisioterapeutes.

• Les TÈCNIQUES DE FACILITACIÓ NEUROMUSCULAR PERIFÈRICA es poden

utilitzar a l'inici del procés de rehabilitació per a promoure moviments

escapulars aïllats, fins i tot en condicions postoperatòries (és a dir:

ELEVACIÓ DE MUSCLES EN EL PLA DE L'ESCÀPULA).



ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

TÈCNICA DE LLISCAMENT PER LA PARET:

• Per a aquells pacients que NO SÓN CAPAÇOS DE TINDRE
UN CONTROL DE L’ESCÀPULA SENSE L’ASSISTÈNCIA DEL
FISIOTERAPEUTA.

• El pacient col·loca els avantbraços sobre una paret, amb
l’escàpula en posició neutra, els colzes flexionats i el braç
col·locat en el pla de l’escàpula.

• El pacient ha de lliscar els avantbraços amunt i avall, amb el
recolzament de la paret, mentre manté el control de l’
escàpula.

• En aquest exercici la PARET AJUDA A DESGRAVITAR EL
BRAÇ MENTRE QUE EXERCEIX UN EFECTE DE TRACCIÓ DEL
MATEIX, i proporciona feedback per a que el pacient sàpiga
mantindre la protracció escapular (abducció) durant el
moviment.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48.



PRIMER (SEMPRE!): 
COL·LOCACIÓ 
ESCAPULAR I HUMERAL 
(PASSIVA I ACTIVA)

MOVIMENT RANG  DE 
REFERÈNCIA*

ROTACIÓ INTERNA 60º

ROTACIÓ EXTERNA 45º

FLEXIÓ 90º

EXTENSIÓ 15º

ABDUCCIÓ 90º

• Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

*RANG EN EL QUAL          
L’ESCÀPULA I L’HÚMER 
ROMANEN ESTABLES

REEDUCAR UN PATRÓ DE DISSOCIACIÓ 
CORRECTE SENSE COMPENSACIONS

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR



ROTACIÓ INTERNA

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT
• Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

EVITAR!

INCLINACIÓ ANTERIOR 
ROTACIÓ INFERIOR 

ELEVACIÓ 

TRASLACIÓ ANTERIOR

ESCÀPULA

CAP HUMERAL

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

60˚



ROTACIÓ EXTERNA

• Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

INCLINACIÓ ANTERIOR 
ROTACIÓ INFERIOR 

ELEVACIÓ 
RETRACCIÓ

TRASLACIÓ ANTERIOR

ESCÀPULA

CAP HUMERAL

EVITAR!

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

45˚



FLEXIÓ

• Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

INCLINACIÓ ANTERIOR 
ROTACIÓ INFERIOR 

ELEVACIÓ 
PROTRACCIÓ

ALETEIG

ROTACIÓ INTERNA

ESCÀPULA

CAP  HUMERAL

EVITAR!

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

90˚



EXTENSIÓ

• Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

EVITAR!

INCLINACIÓ ANTERIOR
ROTACIÓ INFERIOR

RETRACCIÓ
ALETEIG

TRASLACIÓ ANTERIOR
ROTACIÓ INTERNA

ESCÀPULA

CAP HUMERAL

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

15˚



ABDUCCIÓ

• Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

INCLINACIÓ ANTERIOR
ROTACIÓ INFERIOR

ELEVACIÓ
ALETEIG

ROTACIÓ INTERNA

ESCÀPULA

CAP  HUMERAL

EVITAR!

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

90˚



CADENA TANCADA amb CONTROL MOTOR



TEMA 5.2

LECTURES RECOMANADES 
PER A AFERMAR 
CONEIXEMENTS



LECTURA PER A AFERMAR CONEIXEMENTS



LECTURA PER A AFERMAR CONEIXEMENTS 

ALGORITME DE TRACTAMENT 



LECTURA PER A AFERMAR CONEIXEMENTS

TFG “de 10”



TEMA 5.2

RECORDATORI!

No us oblideu de…



TEMA 5.2                                       3. Red flags

“Signes i símptomes que ens alerten d'una possible
o probable presència de problemes mèdics greus,
que poden causar incapacitat irreversible o fins i
tot la mort si no s'aborden”.



TEMA 5.2                                       3. Red flags

1. DEFORMITAT INEXPLCABLE O INFLAMACIÓ O 
ERITEMA EN LA PELL

2. FEBLESA IMPORTANT QUE NO ÉS DEGUDA Al 
DOLOR

3. HISTÒRIA CLÍNICA DE MALALTIA MALIGNA
4. SOSPITA DE MALIGNITAT (per exemple, PÈRDUA DE 

PES O D'APETIT)
5. FEBRE, ESGARRIFANCES, MALESTAR
6. DÈFICIT SENSITIU O MOTOR IMPORTANT SENSE 

CAUSA APARENT
7. COMPROMÍS PULMONAR O VASCULAR

Hopman K, Krahe L, Lukersmith S, McColl AR, Vine K. Clinical practice guideline for the 
management of rotator cuff syndrome in the workplace. Port Macquarie (Australia): 
University of New South Wales; 2013. 80 p. 



TEMA 5.2                                       4. Yellow flags

Hopman K, Krahe L, Lukersmith S, McColl AR, Vine K. Clinical practice guideline for the 
management of rotator cuff syndrome in the workplace. Port Macquarie (Australia): 
University of New South Wales; 2013. 80 p. 

“Són factors contextuals com factors
personals, psicosocials o mediambientals
que podrien influenciar en la recuperació
del pacient o també en el treball després
d'una lesió”



• Lesió de Bankart i/o Hill-Sachs1. RED FLAGS

2. SÍNDROMES 
CLÍNICS 

DEL MUSCLE

• Trencament del manegot dels
rotatoris

• Rotator cuff related pain / rotator
cuff tendinopathy

• Muscle congelat (frozen shoulder)
• Inestabilitat de muscle

RECORDATORI! (assignatura de valoració)



Red Flags



Per a confirmar i descartar una lesió de Bankart i/o Hill Sachs 
després d’una lesió traumàtica de muscle

Sensibilitat: 0.94
Especificitat: 0.84
LR+=5.9
LR-=0.07

Bony aprehension test

Lesió de Bankart i/o Hill Sachs 



Per a confirmar anormalitat
óssia secundària a traumatisme
que necessita confirmar-se 
(referir per a prova d’imatge)

Sensibilitat: 0.84
Especificitat: 0.99
LR+=84
LR-=0.27

OMPT (Olecranon-manubrion percusion test)

Lesión de Bankart i/o Hill sachs



1) Screening inicial
2) Reconeixement de patrons clínics
3) Irritabilitat teixits
4) Disfuncions del movimient



TEMA 5.2

ESCALES DE VALORACIÓ 
DE LA FUNCIONALITAT



TEMA 5.2                                       4. Yellow flags
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TEMA 5.2                                       4. Yellow flags



TEMA 5.2

CONSELLS 
POSTURALS



• El pacient ha d'asseure's amb el braç recolzat de 
manera que l'escàpula es mantinga en l'alineació
correcta i l'articulació glenohumeral no estiga en 
abducció. 

• Les cadires han de tenir els recolçabraços ajustats per 
corregir el suport del membre superior i mantenir el 
muscle en l'alineació correcta.

• Ha de desaconsellar-se asseure's en sofàs de 
recolçabraços baixos o sense recolçabraços.. 

TEMA 5.2

CONSELLS POSTURALS



TEMA 5.2

• Si és possible, la cintura escapular del pacient ha de tenir un suport passiu
mentre estiga treballant o conduint un cotxe.  El pacient pot utilitzar la mà
contralateral, col·locada sota el colze a manera de cabestrell, per suportar 
el muscle afectat quan es mantenen postures durant un temps perllongat. 



TEMA 5.2

• Si la pressió dels tirants del sostenidor contribueix a l’alteració de
l'alineació, es recomanen sostenidors esportius amb els tirants creuats al
coll.



TEMA 5.2

• Es recomana portar una motxilla en compte d'una cartera penjada del 
muscle dolorós. Ha d'evitar-se portar maletins o maletes amb el braç 
afecte. 



TEMA 5.2

• Totes les activitats de la vida diària han de revisar-se i modificar-se
adequadament.

• El pacient podria fer alguns canvis a sa casa: guardar els elements
quotidians en llocs que puga assolir fàcilment. 



TEMA 5.2

• Dormir de cap per amunt amb un petit coixí sota el muscle amb problemes. 
O, si dorm de l'altre costat, pot abraçar un coixí.



TEMA 5.2

• Prendre descansos regulars per a qualsevol activitat que estiga fent de 
manera repetitiva.



TEMA 5.2

Retorn als esports

• Evitar l'activitat esportiva, o qualsevol activitat, fins que no tinga dolor durant
el repòs. 

• Ha de tenir força total en els músculs periarticulars.

• Ha de tenir un bon rang de moviment de l’escàpula, húmer i part superior de 
la columna vertebral.



TEMA 5.2

• No ha de sentir cap moviment anormal de l'articulació del muscle i l’escàpula.

• Si retorna massa aviat als esports el risc de lesió augmenta.

• La tornada a qualsevol esport exigent ha de ser gradual i no a tota intensitat 
al principi. Bon escalfament previ.



TEMA 5.2

ELS “MILLORS” EN EL 
TRACTAMENT DEL 

MUSCLE?



TEMA 5       

I des d’una visió més global 
(MUSCLE)....
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JEREMY LEWIS 

- (2009) Descriu el Shoulder Symptom Modification Procedure
(SSMP). (Fiabilidad 2016).

- (2012) Demostra que un programa d’exercici específic en 
impingement subacromial redueix dràsticament la necessitat
de cirurgia.

- (2015) Encunya el terme Frozen shoulder contracture
syndrome

- (2016) Encunya el terme Rotator Cuff Related Shoulder Pain

• Lewis, J. S. (2009). Rotator cuff tendinopathy/subacromial impingement syndrome: is it time for a new method of
assessment?. British journal of sports medicine, 43(4), 259-264. 

• Lewis, J. S. (2012). A specific exercise program for patients with subacromial impingement syndrome can improve function
and reduce the need for surgery. Journal of physiotherapy, 58(2), 127-127.

• Lewis, J. (2015). Frozen shoulder contracture syndrome–Aetiology, diagnosis and management. Manual therapy, 20(1), 2-
9.

• Lewis, J. (2016). Rotator cuff related shoulder pain: assessment, management and uncertainties. Manual therapy, 23, 57-
68.
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JEREMY LEWIS 



TEMA 5       

Eina descrita per Jeremy Lewis el 2009. Mètoe d’avaluació
objectiva del muscle. Suposa un enfocament fiable per a 
l’avaluació de la patología del manegot dels rotatoris i de la 
patología subacromial.

4 tècniques que es fan servir seqüencialment mentre el 
pacient realitza un moviment que reprodueix els seus 
símptomes. L’objectiu és identificar un o més mètodes que 
reduïsquen els símptomes o augmenten el moviment i la 
funció.
Tracta d’identificar moviments i tècniques que podrien ser 
factors contribuents al moviment simptomàtic i a no 
etiquetar la patologia o la causa exacta del dolor, i després
fer servir aquests moviments i tècniques com una guia per al 
tractament.
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SHOULDER SYMPTOM MODIFICATION PROCEDURE 
(SSMP)

Ho veureu en teràpia osteopàtica
(assignatura de 4º curs)

https://physio-
pedia.com/Shoulder_Symptom_Modification_Procedure?utm_source=phys
iopedia&utm_medium=search&utm_campaign=ongoing_internal

https://physio-pedia.com/Shoulder_Symptom_Modification_Procedure?utm_source=physiopedia&utm_medium=search&utm_campaign=ongoing_internal


https://www.shoulderdoc.co.uk/article/825

Prof. Lennar 
Funk

https://www.shoulderdoc.co.uk/article/825
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I sobre exercici terapèutic
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CHRIS LITTLEWOOD

https://www.keele.ac.uk
/pcsc/ourpeople/chrislitt
lewood/#publications



Exercici per a manegot dels rotatoris

• Cal incloure resistència en els exercicis però el nivell òptim no està clar.
• Un sol exercici (incloent progressió i regressió)
• 3 conjunts millor que 2 o 1, però no es coneix la freqüència adequada 

(per exemple, diàriament, 3 vegades a la setmana).
• Els resultats clínicament significatius s'han d'observar en 12 setmanes 



TEMA 5.2    

COMPLEMENTAR EL QUE S'HA APRÈS EN 
ALTRES ASSIGNATURES, AFEGINT UNA VISIÓ 

DIFERENT DELS PROBLEMES D’ESQUENA, QUE 
REQUEREIX RAONAMENT PER ESBRINAR QUINA 

ÉS LA POSSIBLE CAUSA DE LA LESIÓ = 
ALTERACIÓ DEL MOVIMENT

• Sharmann S. Diagnóstico i tratamiento de las alteraciones del movimiento. 
Editorial Paidotribo; 2005, capítulo cinco, p. 209-261.

• Ludewing PM, Lawrence RL, Braman JP. What’s in a name? Using Movement
System Diagnoses Versus Pathoanatomic Diagnoses. Journal of Orthopaedic & 
Sports Physical therapy. 2013; 43 (5): 280 - 283.

• Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment.
Ed. Elsevier 2012.



Cal que vages a la pràctica quan hages revisat, principalment:

TEMA 5
Funcions dels músculs de escapulotoràcics (trapezi, angular, romboides, pectoral menor, 
serrat anterior), toracohumerals (pectoral major, amplada dorsal) i escapulohumeral (puny
giratori i deltoides) (enllaç dels vídeos enviats)

També és convenient que lliges els següents articles (aula virtual):

LUDEWIG, P.M, et al. What’s in a name? Using Movement System Diagnoses Versus Pathoanatomic
Diagnoses. (Con especial atención a las ventajas e inconvenientes de adoptar un diagnóstico 
fisioterápico pato-anatómico o un diagnóstico basado en las ateraciones del movimento)

CEREZO, JB. (2014). Etiología, valoración i tratamiento del dolor de hombro en nadadores de 
competición: revisión bibliográfica. fisioGlía: revista de divulgación en Fisioterapia, 1(3), 47-55.

PREPARACIÓ PER A LA PRÁCTICA 3



FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN LA PATOLOGIA 
DEL MEMBRE SUPERIOR. 

EXERCICI TERAPÈUTIC

EC III 
TEMA 5.2

Professora: Lirios Dueñas



Lirios Dueñas
Physiotherapist, PhD, Assistant Professor
Department of Physical Therapy 
University of Physiotherapy, Valencia (Spain)
lirios.duenas@uv.es

ECIII-tema 6 Unitat didàctica 3- adult

TEMA 6. FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN LA 
PATOLOGIA DEL MEMBRE INFERIOR. 
EXERCICI TERAPÈUTIC.

mailto:lirios.duenas@uv.es
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UNITAT DIDÀCTICA 3:  
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ 

PRIMÀRIA EN L’ADULT



Artrosi de 
MALUC Artrosi de

GENOLL
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Fisioteràpia preventiva. EXERCICI TERAPÈUTIC



Fisioteràpia preventiva en la patologia del membre 
inferior

FALSOS 
MITES

Control 
funcional 

lumbopèlvic
Importància 
gluti mitjà

Artrosi de 
maluc i de 

genoll

301



FALSOS MITES
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Fisioteràpia preventiva en la patologia del membre 
inferior
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“L’artrosi es conseqüència de l’edat”

Contràriament a la creença popular, l’OA no es produeix per l'envelliment i aquest no necessàriament la 
deteriora. Pot predisposar, però les articulacions afectades i la gravetat de la malaltia estan més estretament 
relacionades amb altres factors de risc com la lesió articular, l'obesitat, i els factors anatòmics i 
biomecànics.

Marcadors o predictors per a la progressió de l’OA de genoll i maluc (segons revisió sistemàtica):

• Forta a moderada per: la mala alineació del genoll, OA generalitzada, la migració superolateral del cap del 
fèmur, l'edat, els nivells d'àcid hialurònic i la resposta atròfica òssia del maluc. 

• Limitada per: el moment d'adducció, la nutrició, la força del quàdriceps, els símptomes inicials i crònics, la 
sinovitis i l'edema ossi en la RM.

• Inconclusa per: els estrògens, la genètica i la duració de l’OA.
• No evidència per: condrocalcinosis, esports, córrer, lesions, el tabaquisme, la depressió, ansietat i la 

meniscectomía.

Una altra revisió sistemàtica reporta que els principals factors consistentment associats amb OA de genoll van 
ser l'obesitat, traumatisme de genoll anterior, OA de la mà, el sexe femení i l'edat avançada.

Cheung PP, Gossec L, Dougados M. What are the best markers for disease progression in osteoarthritis (OA)? Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010;24(1):81-92.
Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A, Jordan KP. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 
2010;18(1):24-33.



Ressonància amb menisc trencat 
i sense dolor de genoll, 
és normal?

304
Culvenor AG, Øiestad BE, Hart HF, et al. Prevalence of knee osteoarthritis features on magnetic resonance imaging in asymptomatic uninjured adults: a systematic
review and meta-analysis. Br J Sports Med. Published Online First: 09 June 2018. doi:10.1136/bjsports-2018-099257

“No existeix correlació entre proves diagnòstiques i 
simptomatologia del pacient”
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“L'exercici està contraindicat, si tens artrosi, fes repòs”



Facultat de Fisioteràpia. UV

DESMITIFICANT CREENCES

“La propiocepció del turmell i el control neuromuscular 
milloren quan es puja a superfícies inestables”

“Fer exercicis sobre materials 
inestables, pujar a un bosu, milloren 
la propiocepció”. I, per tant, el 
control neuromuscular?
S'ha publicat un estudi recent dut a terme per Kiers et al. 2012 (5) en el 
qual es demostra que l'entrenament sobre superfícies inestables no 
millora la propiocepció pròpia de l'articulació del turmell. L'estudi va 
demostrar com els músculs paraespinals (extensors de columna) tenen 
més activació que la que mostrava el turmell en exercicis sobre 
superfícies inestables.

Cal evitar relacionar material inestable amb propiocepció. El nostre cos 
està en constant propiocepció i regulació per mantenir-nos drets, 
equilibrats i no caure a terra, que és estable. No cal una superfície 
inestable per treballar la propiocepció.



Facultat de Fisioteràpia. UV

DESMITIFICANT CREENCES

“La propiocepció del turmell i el control neuromuscular 
milloren quan es puja a superfícies inestables”

"Si vull millorar la propiocepció de turmell cal que 
centre el meu treball en el turmell, la resta 
d’articulacions no intervenen, estan sanes"

La propiocepció i el control neuromuscular no es treballen pujant a un bosu, és una cosa que va més 
enllà i on apareixen termes de consciència corporal i activació d'estructures adjacents a la qual volem 
treballar i que hi repercuteixen directament.

El principal objectiu de la reeducació propioceptiva és la recuperació de la capacitat neuromuscular 
mitjançant l'estimulació coordinada de tots els elements que componen els sistemes d'informació i 
control articular, tant a nivell perifèric com central.

L'estabilitat d'un turmell no només depèn del control articular del mateix, sinó que les articulacions 
adjacents i els dèficits d'equilibri i de control en altres articulacions estan íntimament relacionades amb 
el control articular del turmell. Nombrosos articles assenyalen dèficits de control de tronc, maluc o 
genoll com a causes principals a les lesions de turmell.
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Altres mites…



Control funcional lumbopelvià

309

Fisioteràpia preventiva en la patologia del membre
inferior



El cilindre toracopelvià

310

Control funcional lumbopelvià
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PATRÓ DISFUNCIONAL

Hiperextensió de maluc
“depressió” a nivell de 
l'acetàbul
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ENTRENAMENT D’UN PATRÓ FUNCIONAL
1. Control pelvià
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ENTRENAMENT D’UN PATRÓ FUNCIONAL
2. Control toràcic

Muscle i colze a 90°
Amb el braç espenta cap avall al temps
que eleva el tòrax
Treball d'estabilitat escapulotoràcica i també
glenohumeral (per l'activació dels rot. externs.)
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Aquest exercici integra la funció de tota la cadena lateral. Requereix treball conjunt de 
cintura pelviana i escàpulo-toràcica. Patró indicat per a entrenar l'estabilitat unilateral. 

Descendir pelvis lentament, controlant la baixada i mantenir l'alineació en tot moment.

ENTRENAMENT D’UN PATRÓ FUNCIONAL
3. control lateral integratiu
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Fisioteràpia preventiva en la patologia del membre inferior

Importància del gluti mitjà
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Feblesa del gluti mitjà
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Feblesa del gluti mitjà

Es poden utilitzar diversos test que, a través de salts i aterratges, ens mostren les 
asimetries que existeixen entre una cama i una altra, però en aquest cas utilitzarem un 
test més senzill i vàlid conegut com a ”Single Leg Squat”.

Aquest consisteix a donar-nos suport sobre una sola cama i flexionar el genoll fins a la 
posició de mig esquat. Ací observem si el genoll venç cap a dins o manté la seua
neutralitat. (Si pot ser, fer-ho descalç).

Han, H. et al.  (2017). Comparative Effects of Four Single Leg Squat Exercises in Subjects with Gluteus Medius Weakness. Journal of Sport Rehabilitation, 1-27.

Kim, E. K. (2016). The effect of gluteus medius strengthening on the knee joint function score and pain in meniscal surgery patients. Journal of physical therapy science, 28(10), 2751-
2753.
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El gran problema en els exercicis indicats per al gluti mitjà és que el TFL es torna el 
principal ABD del maluc i per tant el motor primari d'aquests moviments (CLAM I 
ABDUCCIÓ). Això succeeix en major mesura quan el gluti mitjà (principalment) i gluti > 
estan febles.

Els individus amb feblesa de gluti mitjà i major encara tenen un increment major d'activació 
en el TFL i també hi tenen major rigidesa / escurçament. Per a saber relació d'activació entre 
glutis i TFL: índex GTA.

Selkowitz, D. M., Beneck, G. J., & Powers, C. M. (2013). Which exercises target the gluteal muscles while minimizing activation of the tensor fascia lata? Electromyographic 
assessment using fine-wire electrodes. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 43(2), 54-64.

EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà



320

L’exercici de CLAM, té un major índex GTA, i 
això vol dir que activa els glutis en major 
mesura que el TFL si ho comparem respecte 
a l’ABDUCCIÓ en decúbit lateral.

Bishop, B. N., Greenstein, J., Etnoyer‐Slaski, J. L., Sterling, H., & Topp, R. (2018). Electromyographic Analysis of Gluteus Maximus, Gluteus Medius, and 
Tensor Fascia Latae During Therapeutic Exercises With and Without Elastic Resistance. International journal of sports physical therapy, 13(4), 668.

EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà

Estirat lateral amb una flexió de maluc d'uns 60° i amb els 
genolls a 90°, per a minimitzar així la participació del TFL
Per assegurar-se una alineació correcta mantenint la pelvis 
perpendicular a la superfície, es pot fer situant-se d'esquena a 
una paret.

Encara que la càrrega que fa la palanca de la cama és 
suficient, aquestes són algunes opcions per augmentar la 
càrrega.
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EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà

Una variació interessant de l'exercici d'ABDUCCIÓ en la qual s'aconsegueix major
protagonisme del gluti mitjà i una menor participació del TFL és realitzar l'abducció
amb lleugera flexió del tronc, mantenint la cama per davant del cos i amb rotació
interna, intentant que la punta del peu sempre es quede més baixa que el taló.
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EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà

TOMBAT SUPÍ

Reptar a l'estabilització lateral per a transferir-lo posteriorment 
a una posició de peu. Des de tombat supí, eleva el maluc 
separant els genolls i elimina un dels suports per a més 
exigència al gluti mitjà. Hem d'evitar que oscil·le el maluc 
lateralment.
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EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà

PLANXA PRON

La planxa pron és un exercici molt adequat per al control lumbopelvià i 
per a l'activació de la paret abdominal. Per donar protagonisme més 
gran al gluti mitjà es pot aconseguir eliminant el suport d'una cama, això 
provocarà una exigència més gran per estabilitzar la pelvis evitant una 
rotació. Realitza l'exercici amb un lleuger recorregut amb extensió de 
maluc, elevat una cama.
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EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà

PONT LATERAL

ASSEGUT

És l'exercici que aconsegueix la major activació del gluti mitjà 
al maluc de la cama de suport. No obstant això, també al TFL
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EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà

BIPEDESTACIÓ AMB DOS 
SUPORTS



326

EXERCICIS per a l’enfortiment del gluti mitjà

SUPORTS UNIPODALS De peu amb suport unipodal en transició
Finalment, l'objectiu és quedar en suport unipodal. És la situació on el 
gluti mitjà es veurà més sol·licitat. Utilitza aquest exercici només quan 
tingues un control adequat i disposes de força als estabilitzadors.

De peu amb suport unipodal mantenint
Finalment, intenta mantenir un suport unipodal més temps 
quedant-te sobre un suport mantingut sol·licitant així el gluti 
mitjà.

Elevació lateral de maluc de peu (Pelvic drop)
La gran aportació d'aquest exercici prové de la millora en 
l'assimilació del gest d'elevar la pelvis per percebre l'acció 
muscular i de la funció del gluti mitjà a l'elevació del maluc en 
trobar-se en suport unipodal. Demana al TFL però dins de la 
seua dinàmica normal per tant és un exercici molt convenient.

Unipodals amb inèrcia i potència
Finalment, per a objectius més exigents inclou exercicis amb càrregues, 
inèrcies i desplaçaments.
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Fisioteràpia preventiva en la patologia del membre 
inferior

Artrosi de maluc i de genoll

- Generalitats
- Artrosi de maluc
- Artrosi de genoll  Propera classe
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L'artrosi del maluc i el genoll són dues de les principals causes de discapacitat. S’estima 
que l’artrosi de genoll afecta 250 milions de persones a tot el món.

Juntament amb el dolor i la discapacitat causats per l'artrosi, fins a 2 de cada 3 persones 
amb artrosi de maluc i genoll també tenen una altra malaltia crònica, com les malalties 
cardiovasculars, la diabetis tipus 2 o la depressió.

Amb un augment de la prevalença de l'artrosi i altres afeccions cròniques que s'esperen 
en el futur, les estratègies de prevenció i tractament que siguen capaces d'abordar més 
d'un trastorn a la vegada són molt necessàries.

Wesseling J, et al. Impact of self-reported comorbidity on physical and mental health status in early symptomatic osteoarthritis: the CHECK (Cohort Hip and Cohort 
Knee) study. Rheumatology (Oxford). 2013 Jan;52(1):180-8. 

Generalitats



Generalitats
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Incidència

Un de cada quatre adults desenvoluparà símptomes d'OA de maluc en arribar als 85
anys.

Un de cada dos adults presentarà manifestacions d'OA de genoll durant la vida.

Més del 80% de les persones més grans de 55 anys mostraran senyals d'OA en
radiografies.
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L'exercici terapèutic és part de la solució a la 
futura epidèmia de malalties cròniques.

L'evidència convincent dona suport a la 
seguretat i els efectes de l'exercici terapèutic
com a tractament per a l'artrosi del maluc i el 
genoll. 

És almenys tan eficaç com els antiinflamatoris
no esteroïdals (AINEs) i 2 o 3 vegades més
eficaç que el paracetamol (paracetamol) en la 
reducció del dolor en l'artrosi de genoll. 

En particular, l'exercici terapèutic és segur i no 
s'associa amb el mateix risc de dany que els
AINEs i el paracetamol.

Bannuru RR, et al. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med. 2015 Jan 
6;162(1):46-54.

Fransen M, McConnell S, Harmer AR, Van der Esch M, Simic M, Bennell KL. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 9;1:CD004376. doi: 
10.1002/14651858.CD004376.pub3. PMID: 25569281.

Adaptado de: https://www-jospt-
org.ez.library.latrobe.edu.au/doi/abs/10.2519/jospt.2018.7877

Generalitats
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A part de l'artrosi, l'exercici terapèutic també és
eficaç com a tractament per a almenys 25 altres
malalties cròniques com les malalties
cardiovasculars, la diabetis tipus 2 i la depressió. 

A més, l'activitat física pot ajudar a prevenir 35 
malalties cròniques. A més de les enumerades 
anteriorment, altres malalties notables inclouen
alguns tipus de càncer, atac cardíac i demència. 

Per tant, l'exercici terapèutic i l'activitat física 
en general són una part òbvia de la solució a 
la futura epidèmia de malalties cròniques.

Generalitats
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¿Es pot prevenir l'osteoartritis?

Els metges creuen que algunes persones poden reduir el risc de desenvolupar OA o 
retardar-ne l'aparició. Algunes de les mateixes tècniques que s'utilitzen per tractar l'OA 
també es poden utilitzar en la prevenció. Controlar el pes és importantíssim per ajudar a 
prevenir l'OA del genoll, mantenir-se físicament actiu, anar amb compte i evitar certes 
lesions ocupacionals, i adaptar els treballs que requereixen carregar i flexionar els genolls 
també ajuden a prevenir l’OA.

Tot i que la incidència d'OA arriba al màxim als 45 anys, més i més joves estan 
desenvolupant el patiment. En certs casos, l'OA resulta de lesions esportives de la 
infància que es manifesten aproximadament una dècada més tard. Els nens amb trastorns 
congènits també poden presentar OA prematurament.



Exercici terapèutic per a l’artrosi de maluc i de genoll
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2014

2015



Guies de la pràctica clínica
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https://lafisioteràpia.net/guias-de-practica-clinica-fisioteràpia
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ARTROSI DE MALUC. EXERCICI TERAPÈUTIC



On està el límit?
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Es permet dolor durant l'exercici i els empitjoraments del dolor amb l'exercici són 
comuns en les primeres setmanes d'un programa d'exercici terapèutic, però es 

reduiran amb el temps. 

Una regla d'or que és segura en la pràctica clínica és que si el dolor del pacient 
durant l'exercici és acceptable i si qualsevol increment del dolor i altres 

símptomes durant l'exercici es redueix al nivell d'abans de l'exercici en 24 hores, 
el nivell de dificultat dels exercicis no és massa alt.

És interessant tindre present aquesta escala analògica visual de Thomeé
modificada:

Ageberg et al. Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: The individualized goal-based NEMEX-TJR training program. BMC Musculoskeletal 
Disorders, 2010. 

https://lafisioterapia.net/wp-content/uploads/2018/08/escala-visual-del-dolor.png
https://lafisioterapia.net/wp-content/uploads/2018/08/escala-visual-del-dolor.png


Importància de l’educació
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El programa GLA:D® és un programa d'educació i 
d'exercici individualitzat, basat en les 
recomanacions de les guies de pràctica clínica 
internacionals, destinat a ajudar a les persones 
amb dolor i/o discapacitat resultant de l’OA de 
maluc, genoll o esquena.

“GLA:D® maluc i genoll” representa un pla de 
tractament basat en l'evidència per a l’OA de 
maluc i genoll que consisteix en l'educació del 
pacient i en l'exercici neuromuscular, OA en 
l'atenció primària.

El programa GLA:D® es du a terme en l'actualitat 
a Dinamarca, el Canadà, la Xina, Suïssa, Nova 
Zelanda, Austràlia,….                   

…. i a la Universitat de València!  :D

Javier Peral 

Xarrada en l'assignatura
Proper 30 de març!
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Altres exemples control neuromuscular genoll
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https://www.youtube.com/watch?v=694imcnfEzs

https://www.youtube.com/watch?v=JoUgn7ZyVXY



343

Artrosi de MALUC

Fisioteràpia preventiva. EXERCICI TERAPÈUTIC
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Fisioteràpia preventiva en la patologia del membre 
inferior

Artrosi de maluc i de genoll

- Generalitats
- Artrosi de maluc
- Artrosi de genoll  Propera classe
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Article interessant
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https://hacia-una-fisioteràpia-basada-en-la-evidencia.webnode.es/l/maluc/#



Article interessant
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https://hacia-una-fisioteràpia-basada-en-la-evidencia.webnode.es/l/maluc/#
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ARTROSI DE MALUC. EXERCICI TERAPÈUTIC
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ARTROSI DE MALUC. EXERCICI TERAPÈUTIC
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ARTROSI DE MALUC. EXERCICI TERAPÈUTIC
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ARTROSI DE MALUC. EXERCICI TERAPÈUTIC
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ARTROSI DE MALUC. EXERCICI TERAPÈUTIC



L’INFORME D’ALTATASCA 2

Activitat 4: 
"De l'evidència científica a la pràctica clínica”
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Activitat 4: "De l'evidència científica a la pràctica clínica”

L'objectiu de la següent activitat, és que l’estudiant siga capaç d'emprar les 
diverses bases de dades (Pubmed, Pedro, Cochrane o Science direct) per a 
buscar estudis controlats aleatoritzats o revisions sistemàtiques on l'exercici 
terapèutic siga l'eina o proposta per a aplicar en qualsevol mena de patologia.

Una vegada seleccionem l'estudi, haurem d'obtenir de l'apartat de metodologia, 
el programa o conjunt d'exercicis que s'han emprat detallant el tipus d'exercicis, 
sèries, repeticions i altres paràmetres dels exercicis.

Una vegada obtinguda la informació sobre els exercicis, haurem d'emprar l'eina 
PROET per a plasmar aqueix programa de l’article a format gràfic. En les 
observacions del programa anotarem tots aquells paràmetres a tindre en 
compte, incloent-hi el grup de població / patologia / fase a qui va dirigit. També 
referenciarem l'article utilitzat. Pot ser un article, o un recull d’articles.

Aquesta tasca pot ser elaborada de manera individual o per parelles. En cas de 
ser per parelles, ELS DOS estudiants penjareu el treball a l'aula virtual, indicant 
el nom de tots dos EN EL NOM DE L'ARXIU PENJAT.



Exemple: programa d’exercicis de control neuromuscular 
per a pacientes amb OA de genoll
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Lirios Dueñas
Physiotherapist, PhD, Assistant Professor
Department of Physical Therapy 
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lirios.duenas@uv.es

ECIII-tema 6 Unidad didáctica 3- adult

TEMA 6. FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN LA 
PATOLOGIA DEL MEMBRE INFERIOR. 
EXERCICI TERAPÈUTIC.
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DOLOR LUMBAR 

• El dolor lumbar té una elevada prevalència (84%) (Airaksinen 2006)

• En el 85-95% dels casos de dolor lumbar no s’identifica una causa 
patoanatòmica concreta (és a dir, no hi ha una estructura 
responsable)       (Hoy 2010)

• Allò més comú és…

DOLOR LUMBAR INESPECÍFIC (Non-specific
Low Back Pain, NSLBP): secundari a un episodi
inicial de dolor lumbar. Degut a sobrecàrrega
anormal dels teixits, manca de consciència
propioceptiva i, possiblement, manca de reflex
motor (O'Sullivan, 2005)



DOLOR LUMBAR 



DOLOR LUMBAR 



DOLOR LUMBAR 



DOLOR LUMBAR 

DIAGNÒSTIC 
DIFERENCIAL

entre les diferents entitats 
clíniques de la regió 

lumbar



Per poder PREVENIR cal saber...



DOLOR LUMBAR 

❖DESEQUILIBRI MÚSCULS “CORE”

❖PÈRDIUA D’ESTABILITAT LUMBAR

• Debilitat paret abdominal i 
multífidus.

• Fatiga o ALENTIMENT DEL TEMPS 
D’ACTIVACIÓ del transvers de 
l’abdomen (TrAb) I oblicu intern (OI). 

ALTERACIÓ DEL CONTROL DEL MOVIMENT



DOLOR LUMBAR 





ENFOCAMENT 1. Modulació dels símptomes: per a pacients en els quals el
moviment de la columna es veu obstaculitzat principalment per dolor significatiu i
característiques simptomàtiques. L’objectiu d’aquest enfocament és controlar els
generadors de dolor nociceptiu i les seqüeles que interfereixen en el moviment
lumbar.

ENFOCAMENT 2. Control motor: pacients en els quals el moviment de la columna
es veu més obstaculitzat per la distensibilitat disfuncional de les articulacions i els
teixits blans i el control neuromuscular. L’objectiu d’aquest enfocament és millorar la
distensibilitat de les articulacions i els teixits tous i integrar-la amb un control
neuromuscular adequat per a millorar la qualitat del moviment lumbar.

ENFOCAMENT 3. Optimització funcional: pacients en els quals el moviment es
veu obstaculitzat per la fatiga muscular. L’objectiu d’aquest enfocament és millorar
la capacitat de la columna lumbar per a suportar nivells més alts de rendiment físic.



El control dinàmic de la columna lumbar depèn de:







• Serveixen per a activar els músculs hipoactius o patrons
d’activació muscular aïllada. 

• Es basen en tests que el pacient realitza en un únic pla de 
moviment. 

Hollowing abdominal. Activació Tr 
Abd

Patró de 
respiració



• S’utilizen per ensenyar al pacient com adquirir la capacitat de 
dissociar o coordinar els moviments de la columna lumbar i 
regions adjacents. 

• Aquests exercicis es basen en tests que avaluen la dissociació de 
la columna toracolumbar o el moviment lumbopèlvic/maluc.

Elevació activa de la 
cama

Elevació activa de 
glutis

Extensió activa de 
maluc



BATERIA DE 9 TESTS 1º              Waiters bow

(Luomajoki 
2007)



BATERIA DE 9 TESTS 2º         Sitting knee extension

(Luomajoki 2007)



BATERIA DE 9 TESTS 3º         Rocking forwards

(Luomajoki 2007)



BATERIA DE 9 TESTS 4º           Rocking backwards

(Luomajoki 2007)



BATERIA DE 9 TESTS 5º            Posterior pelvic tilt 

(Luomajoki 2007)



BATERIA DE 9 TESTS 6º    Prone knee bend - extension

(Luomajoki 2007)



BATERIA DE 9 TESTS 7º    One leg stance (right and left)

(Luomajoki
200 )



BATERIA DE 9 TESTS 8º     Prone knee bend - rotation

(Luomajoki 2007)



BATERIA DE 9 TESTS 9º            Crook lying

(Luomajoki 2007)



• Es tracta d’exercicis per a assimilar i integrar les capacitats
apreses en activitats funcionals.

• Comprèn activitats relacionades amb: alçar / baixar, espentar / 
estirar, arribar a agafar / manipular, girs de tronc. 

• L’elecció dels exercicis dependrà de les exigències específiques de 
cada pacient en la seua vida cotidiana. 

Rem 
unilateral

Pes mort



ESCALES D’AVALUACIÓ. PROMs

Oswestry Disability Index 
(ODI)

Roland-Morris Disability Index 
(RMDI)

Pacients amb gran afectació (moderada-severa)

Pacients amb menor limitació funcional



Oswestry Disability Index (ODI)



Oswestry Disability Index (ODI)



Oswestry Disability Index (ODI)

PUNTUACIÓ I INTERPRETACIÓ

És, juntament amb l’escala de Roland-Morris, la més utilitzada i recomanada a nivell mundial. Te valor 
predictiu de cronificació del dolor, duració de la baixa laboral i del resultat del tractament conservador i 
quirúrgic. És el 
gold standard de les escales de dolor lumbar.
Està inclosa en la categoria de major qualitat metodològica (recomanació nivell A) i és l’única versió 
validada en Espanya.

Cada ítem es valora del 0-5
0 = menor limitació
5 = major limitació



Roland Morris Disability Index (RMDI)



Roland Morris Disability Index (RMDI)

Es va desenvolupar com a variant del Sickness Impact Profile, un qüestionari amb 136 ítems
que comprèn aspectes físics i mentals de la discapacitat. Els autors seleccionaren 24 preguntes
que fan referència als aspectes físics.

Cada item es valora amb : SÍ / NO
SÍ = 1 punt

NO / en blanc = 0 punts

Suma de tots els ítems valorats amb
SÍ

PUNTUACIÓ I INTERPRETACIÓ

INTERPRETACIÓ: 
0 = NO DISCAPACITAT

24 = MÀXIMA DISCAPACITAT

CANVI MÍNIM DETECTABLE:  
2-5 PTS respecte a la puntuació basal 

per a considerar MILLORIA 
CLÍNICAMENT SIGNIFICATIVA

[varia segons nivell discapacitat: 1-2 sí 
mínima discap. / 7-8 sí gran discap.]
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PRIMÀRIA EN L’ADULT



Per poder PREVINDRE cal saber...



DOLOR LUMBAR 

❖DESEQUILIBRI MÚSCULS “CORE”

❖PÈRDUA D’ESTABILITAT LUMBAR

• Debilitat paret abdominal i 
multífidus

• Fatiga o ENLENTIMENT DEL 
TEMPS D’ACTIVACIÓ del transvers
de l’abdomen (TrAb) I oblicu intern (OI)

ALTERACIÓ DEL CONTROL DEL MOVIMENT



Ara ja podem pensar en estratègies de prevenció...



DOLOR LUMBAR 



ENFOCAMEN TERAPÈUTIC EN 
AP

EXERCICI 
TERAPÈUTIC EDUCACIÓ

HAND
S OFF



Les guies internacionals 
recomanen les modalitats 
terapèutiques basades en 
l’exercici físic en els 
pacients amb NSLBP 
persistent. 



EXERCICI TERAPÈUTIC

- NO HI HA UNA MODALITAT D’EXERCICI QUE
SIGA CLARAMENT SUPERIOR (més efectiva que la
resta).
- No obstant això, sí que se sap que L’EXERCICI ÉS MÉS
EFECTIU EN PERSONES AMB DOLOR LUMBAR
CRÒNIC O PERSISTENT que en els que pateixen dolor
lumbar agut.









RECORDEM: El control dinàmic de la columna lumbar depèn de:

EXERCICIS de 
CONTROL MOTOR



EXERCICIS de CONTROL MOTOR

OBJECTIU: Restablir / reeducar el treball eficient i coordinat dels
músculs de la regió lumbopèlvica.

COM? Mitjançant progressions d’exercicis que van des de tasques
senzilles / analítiques a tasques més complexes / funcionals que integren
l’activació global i coordinada de la musculatura de la regió
lumbopèlvica.

https://www.youtube.com/watch?v=SKAPunUg
uTI

https://www.youtube.com/watch?v=SKAPunUguTI


• Exercicis d’activació / enfortiment aïllat dels músculs estabilitzadors lumbars.
• Si el pacient no realitza bé el test o fa compensacions, el test es converteix en la estratègia 

d’entrenament. 
• És possible que de vegades, el múscul estiga tan feble / inhibit que el pacient ni tan sols 

puga iniciar el moviment. En eixe cas, cal començar amb la prescripció d’exercicis 
d’activació isomètrica, progressant de la següent manera: exercicis en posició de 
descàrrega / assistits per la gravetat – exercicis contra resistència per la gravetat o 
manual. 

• Quan es prescriuen exercicis d’activació, és important tindre en compte qualsevol dèficit de 
mobilitat provocat pels elements articulars. 

• A aquests exercicis, cal acompanyar-los d’un feedback verbal i tàctil continu per tal de 
facilitar l’activació muscular. 

Aprenentage de la contracció aïllada del TrA

• 1º APRENENTAGE CONTRACCIÓ 
AÏLLADA 

A mode de feedback per a prendre consciència
de la contracció correcta.

• 2º ENTRENAMENT EN PROGRESSIÓ
Progressió: Triple flexió en supí>>sedest/bip >> 
pro>> quadrupèdia



• Es tracta de realizar exercicis d’activació de la musculatura profunda (local) amb mínim ús
dels músculs del sistema global.



DIAFRAGMA
SOL PELVIÀ

PARET ABDOMINAL

MULTÍFIDUS

=

Corsé estabilitzador

http://www.google.es/imgres?start=110&biw=1518&bih=712&tbm=isch&tbnid=6Y-l5nXta6BTJM:&imgrefurl=http://www.medicalexpo.es/prod/teyder/corses-sujecion-toraco-lumbo-sacro-tlso-85023-569963.html&docid=4y93ouYPEzJgsM&imgurl=http://img.medicalexpo.es/images_me/photo-g/corses-sujecion-toraco-lumbo-sacro-tlso-85023-5753743.jpg&w=1239&h=1500&ei=0kQTU4OePOjI0AXF0YCIBw&zoom=1&iact=rc&dur=687&page=5&ndsp=29&ved=0CDwQhBwwEThk
http://www.google.es/imgres?start=110&biw=1518&bih=712&tbm=isch&tbnid=6Y-l5nXta6BTJM:&imgrefurl=http://www.medicalexpo.es/prod/teyder/corses-sujecion-toraco-lumbo-sacro-tlso-85023-569963.html&docid=4y93ouYPEzJgsM&imgurl=http://img.medicalexpo.es/images_me/photo-g/corses-sujecion-toraco-lumbo-sacro-tlso-85023-5753743.jpg&w=1239&h=1500&ei=0kQTU4OePOjI0AXF0YCIBw&zoom=1&iact=rc&dur=687&page=5&ndsp=29&ved=0CDwQhBwwEThk


• Exercicis de coordinació i dissociació. AFEGIR MOVIMENT D‘EXTREMITATS.
• Si el pacient no realitza bé el test (no dissocia columna lumbar del moviment de regions

adjacents), el test es converteix en l’estratègia d’entrenament. 
• Aquests exercicis cal acompanyar-los d’un feedback verbal i tàctil continu per tal de guiar 

al pacient en l’execució correcta de l’exercici. 
• L’execució correcta d’aquests exercicis depèn de si el pacient té la mobilitat articular 

suficient i del bon estat dels teixits tous (p. ex. Bird-dog requereix una adequada mobilitat
de maluc, dorsals, muscles i una bona condició en el psoas ilíac i dorsal ample). Si la 
mobilitat d’aquestes articulacions no és òptima, l’execució de l’exercici d’adquisició també 
serà deficitària. 





BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR 1º              Waiters bow

(Luomajoki 2007)



2º         Sitting knee extension

(Luomajoki 2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



3º         Rocking forwards

(Luomajoki 2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



4º           Rocking backwards

(Luomajoki
2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



5º            Posterior pelvic tilt 

(Luomajoki 2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



6º    Prone knee bend - extension

(Luomajoki 2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



7º    One leg stance (right and left)

(Luomajoki 2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



8º     Prone knee bend - rotation

(Luomajoki 2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



9º            Crook lying

(Luomajoki 2007)

BATERIA DE 9 TESTS >>> 
EXERCICIS DE CONTROL MOTOR



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN FLEXIÓ
Objectiu: dissociació flexió lumbar de flexió de maluc o extensió de 
genoll

Exercicis: 



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN EXTENSIÓ
Objectiu: aconseguir extensió de maluc mentre es manté la columna lumbar en posició 
neutra o en flexió. 

Exercicis: 



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN BÀSCULA POSTERIOR
Objectiu: aconseguir mantenir la bàscula pelviana posterior mentre es realitzen 
diferents moviments de MMSS i MMII. 
Exercicis: 



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN ROTACIÓ
Objectiu: el pacient intenta mantenir la pelvis neutra des de diferents posicions.

Exercicis: 



❖ PROGRESSIÓ EN NIVELL DE DIFICULTAT: 

Reduir superficie de 
recolzament

Introduir elements 
inestables

Llançament / recepció
per a provocar 
inestabilitat

Motion Guidance. 
Patrons variats de 
moviment



• Exercicis integrats en activitats funcionals / globals.
• L’elecció dels exercicis dependrà de les exigències específiques de cada pacient en la 

seua vida quotidiana. 
• Exemple 1: un pacient en el qual els símptomes es veuen agreujats amb l’alçament / 

baixada d’un pes, caldrà entrenar amb pes mort i baixada en excèntric. 
• Exemple 2: un pacient en el qual els símptomes es veuen agreujats quan passa

l’aspiradora, requereix entrenar l’estabilitat en torsió, per tant, caldrà entrenar amb rem 
unilateral des de posició de flexió de maluc.

Rem 
unilateral

Pes 
mort

Llançament / 
recepció



GLA:D Back

EXERCICI 
TERAPÈUTIC EDUCACIÓ



GLA:D Back

OBJECTIUS: 
1. Proporcionar als pacients el coneixement de les eines per tal d’ajudar a reduir els
seu dolor d’esquena i manejar millor el dolor.
2. Augmentar la capacitat de l’esquena i proporcionar als pacients eines per a reduir
les demandes i les càrregues.
3. Aconseguir una “autogestió” millor (self-management) a través d’un coneixement
de l’esquena millor i una capacitat física millor.



GLA:D Back



GLA:D Back

(O'Sullivan 2015, O'Sullivan 2016, O'Keeffe 2016, Tousignant-Laflamme 2017, Falla and Hodges 2017, O’Sullivan 
2018,) 

• Les investigacions recents recomanen i enfatitzen la
importància de combinar estratègies d’EDUCACIÓ +
COGNITIVES + EXERCICIS per al tractament de
pacients amb NSLBP (p.ej. Cognitive Functional
Therapy, CFT)

• La GLA:D Back segueix aquesta línia de recomanacions.





GLA:D Back
EDUCACIÓ

MISSATGES PRINCIPALS:

• El dolor és l’expressió que la càrrega rebuda excedeix la càrrega màxima que 
l’esquena és capaç d’assumir (la seua capacitat màxima). 

• Les càrregues i la capacitat no són només físiques, sinó també mentals i socials.

• En el 90% dels casos de dolor d’esquena, el dolor no és indicatiu de lesió. 
S’anomena dolor d’esquena "inespecífic", que és benigne.

• El dolor és una activació de l’"alarma de l’esquena" que ens fa ajustar i canviar
les nostres activitats.

• La quantitat de dolor no és proporcional al nivell de lesió de l’esquena, sinó que 
és una senyal de com de sensible és l’“alarma”.



GLA:D Back



GLA:D Back



GLA:D Back
Exercici 

terapèutic 

ENTRENAMENT:

- Combinació d’entrenament de força + resistència + 
mobilitat.

- Funciona amb la variació del moviment, ja que la reducció
de la variabilitat en els patrons de moviment és una 
característica comuna en els pacients amb NSLBP.

- Se centra en recuperar patrons de moviment lliures i 
naturals, retornar la confiança al pacient quan aquest es 
mou.

- Donar la responsabilitat dels exercicis al mateix pacient. 



GLA:D Back



GLA:D Back



Estructura del programa complet GLA:D 
Back

2 sessions inicials EDUCACIONALS

16 sessions d’EXERCICI durant 8 
setmanes (2 sessions/setmana), 
integrades amb component educacional 
també

Avaluació inicial del pacient i 
establiment d’objectius terapèutics

Avaluació final als 4-6-8-12 mesos

1ª SESSIÓ:

- Causa del dolor d’esquena
- Símptomes
- Necessitat de rx
- Tractament

2ª SESSIÓ:

- Que és el dolor
- Com afrontar el dolor d’esquena
- El dolor d’esquena és una expressió de la 
descompensació entre capacitats i demandes
- Com influeix l’exercici



Estructura del programa complet GLA:D 
Back

2 sessions inicials EDUCACIONALS

16 sessions d’EXERCICI durant 8 
setmanes (2 sessions/setmana), 
integrades amb component educacional 
també

Avaluació inicial del pacient i 
establiment d’objectius terapèutics

Avaluació final als 4-6-8-12 mesos ELS EXERCICIS ES REALITZEN EN 
PROGRESSIÓ DE DIFICULTAT CREIXENT. 

HI HA 4 NIVELLS DE DIFICULTAT. 
(veure exemple següent diapositiva)

8 exercicis
2-3 sèries de 8-12 repeticions de cada exercici
Sessió d’estiraments (opcional)



¿Cómo son las sesiones de la GLA:D 
Back?



GLA:D Back
PER A MÉS INFORMACIÓ consultar 
https://gladryg.sdu.dk/?lang=en



TEMA 7.2. FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN LA 
PATOLOGIA LUMBAR. EXERCICI TERAPÈUTIC. 

Unitat didàctica 3 - Adult

Mercè Balasch i Bernat
Doctora en Fisioteràpia
Prof. Ajudant Doctora
Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. 
merce.balasch@uv.es

mailto:merce.balasch@uv.es


TEMA 8.1. FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN 
LA PATOLOGIA CERVICAL. EXERCICI 
TERAPÈUTIC.

Unitat didàctica 3 - Adult

Mercè Balasch i Bernat
Doctora en Fisioteràpia
Prof. Ajudant Doctora
Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. 
merce.balasch@uv.es

mailto:merce.balasch@uv.es
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DOLOR CERVICAL 

• Elevada prevalència (70% de la població)
• Problema CRÒNIC i RECURRENT (93.7%) (Kjellman 2001; Carroll 

2009)

• +++ en dones / +++ dolor ocupacional (office workers) 
(Johnston 2008)

• Benigne, però la causa patoanatòmica no està clara. La 
major part tenen un origen inespecífic (Borghouts 1998; Jull 2008)

Dolor cervical inespecífic 
(Non-specific Neck Pain (NSNP))



Proves d’imatge?

Quan és 
necessària 

una 
radiografia?



DOLOR CERVICAL 



DOLOR CERVICAL 

• Disminució del ROM

• Desequilibri musculatura profunda / superficial

• Disfunció control motor









DOLOR CERVICAL 

Desequilibri musculatura profunda / superficial

Alteració dels patrons
d’activació muscular durant la
flexió craneocervical (FCC):
• ↑ activitat flexors superf
• ↓ activitat flexors prof



DOLOR CERVICAL 

Desequilibri musculatura profunda / superficial



DOLOR CERVICAL 

Disfunció del control motor

- Aparició de moviments incontrolats

- Incapacitat de realizar moviments
harmònics durant els moviments de coll
o MMSS





AVALUACIÓ 

Avaluació de la força de la musculatura profunda: test de FCC

Avaluació del control motor

Avaluació de la propiocepció

Avaluació del control oculomotor

Avaluació de la lateralitat





Avaluació de la força de la musculatura profunda: test 
de FCC



Els pacients amb dolor cervical 
presenten disfunció en la 
realització d’aquest moviment.

Utilitzen una estratègia 
muscular diferent per a 
realitzar aquest gest: 
↑ musc superf, ↓ musc prof

Avaluació de la força de la musculatura 
profunda: test de FCC



1. FLEXIÓ CERVICAL ACTIVA EN 
QUADRUPÈDIA

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Mira cap avall flexionant el cap i coll 
alhora tant com pugues”.  

Extensors El moviment de flexió de cap 
i coll es dona 
predominantment en el pla 
sagital.
(1º FCC + 2º flexió cervicals 
baixes) 

El cap i el coll fan translació 
anterior, i el moviment de FCC és 
menor. 

Avaluació del control motor



(Segarra 2015)

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Imagina que tens un llibre 
entre les teues mans. Mira 
cap avall flexionant el cap i 
coll alhora (1º FCC + 2º flexió 
cervicals baixes) i sent que et 
tiren del cap cap amunt, 
mantenint la mirada al llibre”.

EXTENSIÓ CERVICAL, 
MANTENINT FCC NEUTRA

Semiespinal
cervical / multífid

El pacient és capaç
de dissociar la 
columna cervical 
mitjana-baixa de l’alta: 
el cap es manté en 
posició neutra mentre
la columna cervical 
mitjana-baixa fa una 
extensió d’uns 20º.
1º FCC + 2º flexió
cervicals baixes

El pacient és incapaç de dissociar la columna 
cervical mitjana-baixa de la extensió de la 
columna cervical alta.
Poden observar-se diferents alteracions: 
- No arriba als 20º d’extensió amb FCC 

neutra.
- Adopta una mala estratègia de coordinació, 

i utilitza / activa en excés la musculatura 
cervical superficial, la qual cosa es fa 
evident amb una extensió CC (mentó 
avançat i activació del semiespinal, 
s’observa / palpa activació en regió

2. EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN 
QUADRUPÈDIA

Avaluació del control motor



Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Gira el cap cap a un costat mentre
segueixes amb la posició del mentó al 
pit”.

El fisioterapeuta estabilitza
lleugerament C2 per tal d’ajudar a 
localitzar el moviment en les cervicals
altes. Es demana al pacient que 
realitze rotacions CC de curt rang cap
als dos costats (no>40º) mentre manté
la FCC neutra

Rotadors 
suboccipitals 

El pacient és capaç de 
dissociar el moviment
de rotació de les 
cervicals altes de la 
columna cervical 
mitjana-baixa: no fa 
moviment de la 
columna cervical 
mitjana-baixa.

El pacient és incapaç de dissociar el 
moviment de rotació de les cervicals
altes de la columna cervical mitjana-
baixa: moviment excessiu de la regió
cervical mitjana-baixa. 

3. ROTACIÓ ACTIVA CERVICALS ALTES 
EN QUADRUPÈDIA

Avaluació del control motor



4. EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN SEDESTACIÓ

5. TORNADA A LA POSICIÓ NEUTRA DES DE 
L’EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN SEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

EXERCICI 4. “Mira cap al sotre i fes un 
recorregut seguint el sostre cap enrere
amb la mirada, tant com pugues”. 

EXERCICI 5. “Torna a la posició neutra 
inicial”.

Flexors (control 
excèntric)

Flexors (control 
concèntric)

El cap s’estén 15-20º. 
Cal observar un patró
de moviment suau i 
controlat en extensió de 
les cervicals altes, 
mitjanes i baixes. 

La tornada a la posició
neutra ha de començar
amb un moviment de 
FCC seguit de flexió de 
les cervicals baixes. 

Predomina una extensió de les cervicals
altes amb mínim / nul moviment del cap
cap enrere. 
El cap es mou cap enrere però arriba un 
punt de la extensió en que sembla que 
el cap fa un moviment brusc cap enrere. 

L’inici de la tornada a la posició neutra 
es produeix a través de l’ECOM i escalé 
anterior, i porta a una flexió de les 
cervicals baixes però no FCC (de les 
cervicals altes). És a dir, 1º FCC i 2º 
flexió cervicals baixes. 

Avaluació del control motor



6. FLEXIÓ ACTIVA UNILATERAL DE MS 
EN BIPEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Puja i baixa el braç (fer-ho amb els
dos, de forma independent) amb el 
palmell de la mà cap a dins tant com
pugues mantenint el cap en posició
neutra”.

Co-contracció 
de flexors i 
extensors

La columna cervical 
roman estable durant el 
moviment de flexió del 
MS de 180º.

Moviment compensatori de rotació / 
lateroflexió cervical durant la flexió del 
MS de 180º.

Avaluació del control motor



7. FLEXIÓ ACTIVA BILATERAL DE MMSS 
EN BIPEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Puja i baixa els braços (amb els
palmells mirant-se entre sí) tant com
pugues mantenint el cap estàtic”.

Co-contracció 
de flexors i 
extensors

La columna cervical 
roman sense moure’s
mentre es fa la flexió
bilateral de 180º.

Moviment excessiu / compensatori
d’avançar el cap o extensió cervical 
durant la flexió bilateral de 180º.

Avaluació del control motor



8. TRANSLACIÓ POSTERIOR EN QUADRUPÈDIA

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Desplaça’t cap enrere com per a seure
sobre els teus talons, a poc a poc, tant
com pugues”. 

Co-contracció 
de flexors i 
extensors

La columna cervical 
roman sense moure’s 
en posició neutra durant 
el moviment. 

Moviment excessiu / compensatori
d’extensió cervical durant el moviment.

Avaluació del control motor



9. ROTACIÓ ACTIVA CERVICAL EN SEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Gira el cap i el coll tant com
pugues a cada costat mantenint
el pla de la cara vertical i els ulls
horitzontals”.
*NOTA: s’avalua la rotació
cervical bilateral amb l’escàpula
en posició neutra (les mans
sobre les cuixes).

Control del 
moviment de 
rotació

Cal observar un patró de rotació sobre l’eix 
vertical suau i continu (70-80º a cada 
costat). El pla de la cara cal que es 
mantinga vertical, amb la mirada 
horitzontal i amb un moviment simultani de 
cervicals altes i baixes. No haurien 
d’aparéixer altres components de 
moviment (p.ex. lateroflexió, extensió o 
flexió)

Alhora que el moviment de 
rotació a cada costat, 
s’observa simultàniament
lateroflexió, extensió o flexió
i/o translació anterior del cap i 
el coll. 

Avaluació del control motor



• Exercicis integrats en activitats funcionals / globals.

• L’elecció dels exercicis dependrà de les exigències específiques de cada pacient en 
la seua vida quotidiana. 

Avaluació del control motor



Avaluar Joint Position Error (JPE)

Pacients amb dolor cervical tenen > 
Joint Position Error (JPE). 

Un JPE >4.5º és indicatiu d’alteració

(Revel 1991; Kristjansson 2001; Lee 2006)

Avaluació de la propiocepció



Avaluació de la propiocepció



❑ Estabilitat de la mirada (Gaze stability)
❑ Seguiment visual lent
❑ Coordinació oculocefàlica

Avaluació del control oculomotor



Avaluació del reconeixement de la 
lateralitat (dreta / esquerra)

❑ App “Recognize”

(Wallwork 2013)

Avaluació de la lateralitat



ESCALES D’AVALUACIÓ. PROMs

Neck Disability Index (NDI)

Patient-Specific Functional 
Scale



Neck Disability Index (NDI)



Neck Disability Index (NDI)



Neck Disability Index (NDI)



Neck Disability Index (NDI)



Neck Disability Index (NDI)

PUNTUACIÓ I INTERPRETACIÓ

Cada ítem s’avalua amb:
0 = no dolor >>> 5 = pitjor dolor  (MÀX. 50 PUNTS)

CANVI MÍNIM DETECTABLE:  
5 PTS (10%) respecte a la puntuació 

basal per a considerar MILLORIA 
CLÍNICAMENT SIGNIFICATIVA



Patient-Specific Functional Scale 
(PSFS)



Patient-Specific Functional Scale 
(PSFS)



TEMA 8.1. FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN 
LA PATOLOGIA CERVICAL. EXERCICI 
TERAPÈUTIC.

Unitat didàctica 3 - Adult

Mercè Balasch i Bernat
Doctora en Fisioteràpia
Prof. Ajudant Doctora
Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. 
merce.balasch@uv.es

mailto:merce.balasch@uv.es


TEMA 8.2. FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN 
LA PATOLOGIA CERVICAL. EXERCICI 
TERAPÈUTIC.

Unitat didàctica 3 - Adult
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Doctora en Fisioteràpia
Prof. Ajudant Doctora
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merce.balasch@uv.es

mailto:merce.balasch@uv.es


483

UNITAT DIDÀCTICA 3:  
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ 

PRIMÀRIA EN L’ADULT



484

BIBLIOGRAFIA

Segarra, V, et al. Inter-and intra-tester reliability of a battery of cervical movement control dysfunction tests. 
Manual therapy, 2015, 20.4: 570-579.
Kristjansson E, et al. A new clinical test for cervicocephalic kinesthetic sensibility:“the fly”. Archives of 
physical medicine and rehabilitation, 2004, 85.3: 490-495.
Della Casa, E, et al. Head-Eye movement control tests in patients with chronic neck pain; Inter-observer 
reliability and discriminative validity. BMC musculoskeletal disorders, 2014, 15.1: 16.
Hutting N, et al. Promoting the use of self-management strategies for people with persistent 
musculoskeletal disorders: the role of physical therapists. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 
2019, 49.4: 212-215.
Schomacher J, Falla D. Function and structure of the deep cervical extensor muscles in patients with neck 
pain. Manual therapy, 2013, 18.5: 360-366.
Gallego Izquierdo T, et al. Comparison of cranio-cervical flexion training versus cervical proprioception 
training in patients with chronic neck pain: a randomized controlled clinical trial. Journal of rehabilitation 
medicine, 2016, 48.1: 48-55.
Jull GA, O'leary SP, Falla DL. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical 
flexion test. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 2008, 31.7: 525-533.
Falla DL, Jull GA, Hodges PW.. Patients with neck pain demonstrate reduced electromyographic activity of 
the deep cervical flexor muscles during performance of the craniocervical flexion test. Spine, 2004, 29.19: 
2108-2114.
Jull GA, et al. The effect of therapeutic exercise on activation of the deep cervical flexor muscles in people 
with chronic neck pain. Manual therapy, 2009, 14.6: 696-701.



DOLOR CERVICAL 



Enfocament 
tradicional 

Diagnòstic basat 
en troballes 

radiològiques

Tct simptomàtic: 
repòs i 

medicació

Tct 
complementari: 

modalitats 
passives

+ EXPLORACIÓ

REPÒS només si 
exacerbació dolor
(15-30 min)

▪ Tractament amb
modalitats
ACTIVES. 
EXERCICI FÍSIC
▪ PREVENCIÓ

Enfocament 
actual

DOLOR CERVICAL 









DOLOR CERVICAL 



DOLOR CERVICAL 

• Proporciona un plantejament d’“autogestió” del dolor
• Canvi en les expectatives del pacient i “canvi de xip” en el 

fisioterapeuta
• Més efectiu a llarg termini
• Enfocament amb estratègies passives augmenta les probabilitats 

de comportament basat en el dolor i discapacitat.

AUTO-
GESTIÓ

ESTIL DE 
VIDA ACTIU EXERCICI

(Hutting 2019)





DOLOR CERVICAL 

EDUCACIÓ DEL PACIENT

ALIANÇA TERAPÈUTICA

FACTORS PSICOSOCIALS

(Hutting 2019)

− Informació pronòstic
favorable, caràcter benigne 
de la malaltia,  tranquilitzar.

− Normes ergonòmiques?
− Conceptes erronis (distorsió

cognitiva)



DOLOR CERVICAL 

EDUCACIÓ DEL PACIENT

ALIANÇA TERAPÈUTICA

FACTORS PSICOSOCIALS

(Hutting 2019)

− Consells / recomanacions
sobre higiene de vida

− Factors de risc biomecànic
agreujants o desencadenants
de dolor

− Desmitificar. Canvi d’actitud
cap al dolor.

− Progressiva reincorporació
AVD / laboral

− Estimular inici ràpid activitats
tot i que el dolor persistisca. 
Pràctica d’activitats
compatibles amb el dolor.

* Escola d’esquena



DOLOR CERVICAL 

EDUCACIÓ DEL PACIENT

ALIANÇA TERAPÈUTICA

FACTORS PSICOSOCIALS

(Hutting 2019)

El pacient i el fisioterapeuta
treballen junts per tal de
desenvolupar un enfocament que
s’ajuste a les preferències del
pacient, incloent-hi la
retroalimentació i l’ajust del
programa de self-management.



DOLOR CERVICAL 

EDUCACIÓ DEL PACIENT

ALIANÇA TERAPÈUTICA

FACTORS PSICOSOCIALS

(Hutting 2019)

• Identificació de BARRERES:
- Pensaments negatius
- Motivació
- Gestió de l’ansietat i 

depressió



DOLOR CERVICAL 

(Hutting 2019)



DOLOR CERVICAL 

(Hutting 2019)



DOLOR CERVICAL 

EXERCICI AERÒBIC, p. ex. caminar. 
Recomanat pel seu efecte analgèsic
sistèmic
Entrenament general, no específic.

HIGIENE DEL SON. Els trastorns del son es 
relacionen amb la presència de dolor 
cervical.

AUTO-
GESTIÓ

ESTIL DE 
VIDA ACTIU EXERCICI



DOLOR CERVICAL 

• Exercicis d’enfortiment
• Exercicis de control motor
• Exercicis de propiocepció
• Exercicis de control oculomotor
• Entrenament de la lateralitat

MULTIMODA
L

AUTO-
GESTIÓ

ESTIL DE 
VIDA ACTIU EXERCICI



DOLOR CERVICAL 

AUTO-
GESTIÓ

ESTIL DE 
VIDA ACTIU EXERCICI



- NO HI HA UNA MODALITAT D’EXERCICI QUE SIGA
CLARAMENT SUPERIOR (més efectiva que la resta).



- NO HI HA UNA MODALITAT D’EXERCICI QUE SIGA
CLARAMENT SUPERIOR (més efectiva que la resta).









EXERCICIS de 
CONTROL MOTOR



Exercicis d’enfortiment

1. Entrenament de la flexió craneocervical (FCC): 
enfortiment aïllat de flexors cervicals profunds

1. Enfortiment aïllat d’extensors cervicals profunds



Entrenament de la FCC



Entrenament de la FCC

1º) Aprenentatge del moviment, baixa càrrega
2º) Entrenament progressiu de força

supí > sedestació / bipedestació > quadrupèdia
sense resistència > contra resistència

Millora del patró d’activació muscular: facilita l’activació de la 
musculatura profunda (estabilitzadora), sense activació de la 
musculatura superficial.

(Falla 2004; Falla 2006; Jull 2009)



Entrenament de la FCC



Entrenament dels extensors profunds

Milloren la força-
resistència de la 
musculatura extensora 
profunda

(Jull 2008; Schomacher and Falla 2013) 



Exercicis de control motor

Els mateixos tests de disfunció del control motor serveixen
com a tractament

(Elsig 2014; Patroncini 2014; Segarra 2015; Sattelmayer 2016)



1. FLEXIÓ CERVICAL ACTIVA EN 
QUADRUPÈDIA

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Mira cap avall flexionant el cap i coll
alhora tant com pugues”.  

Extensors El moviment de flexió de cap 
i coll es dona 
predominantment en el pla 
sagital.
(1º FCC + 2º flexió cervicals 
baixes) 

El cap i el coll fan translació
anterior, i el moviment de FCC és
menor. 

Exercicis de control motor



(Segarra 2015)Exercicis de control motor

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Imagina que tens un llibre
entre les mans. Mira cap avall
flexionant el cap i coll alhora
(1º FCC + 2º flexió cervicals
baixes) i sent que t’estiren del 
cap cap amunt, mantenint la 
mirada al llibre”.

EXTENSIÓ CERVICAL, 
MANTENINT FCC NEUTRA

Semiespinal
cervical / multífid

El pacient és capaç
de dissociar la 
columna cervical 
mitjana-baixa de l'alta: 
el cap es manté en 
posició neutra mentre
la columna cervical 
mitjana-baixa fa una 
extensió d’uns 20º.
1º FCC + 2º flexió
cervicals baixes

El pacient és incapaç de dissociar la columna 
cervical mitjana-baixa de l'extensió de la 
columna cervical alta.
Poden observar.se diferents alteracions: 
- No arriba als 20º d’extensió amb FCC 

neutra.
- Adopta una mal'estratègia de coordinació, i 

utilitza / activa en excés la musculatura 
cervical superficial, la qual cosa es fa 
evident amb una extensió CC (mentó 
adelantat i activació del semiespinal, 
s’observa / palpa activació en regió

2. EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN 
QUADRUPÈDIA



Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Gira el cap cap a un costat mentre 
segueixes amb la posició del mentó al 
pit”.

El fisioterapeuta estabilitza 
lleugerament C2 per tal d’ajudar a 
localitzar el moviment en les cervicals 
altes. Es demana al pacient que 
realitze rotacions CC de curt rang cap 
als dos costats (no >40º) mientre 
manté la FCC neutra

Rotadors 
suboccipitals 

El pacient és capaç de 
dissociar el moviment
de rotació de les 
cervicals altes de la 
columna cervical 
mitjana-baixa: no fa 
moviment de la 
columna cervical 
mitjana-baixa.

El pacient és incapaç de dissociar el 
moviment de rotació de les cervicals
altes de la columna cervical mitjana-
baixa: moviment excessiu de la regió
cervical mitjana-baixa. 

3. ROTACIÓ ACTIVA CERVICALS ALTES 
EN QUADRUPÈDIA

Exercicis de control motor



4. EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN SEDESTACIÓ

5. TORNADA A LA POSICIÓ NEUTRA DES DE 
L'EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN SEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

EXERCICI 4. “Mira cap al sotre i fes un 
recorregut seguint el sostre cap enrere
amb la mirada, tant com pugues”. 

EXERCICI 5. “Torna a la posició neutra 
inicial”.

Flexors (control 
excèntric)

Flexors (control 
concèntric)

El cap s'estén 15-20º. 
Cal observar un patró
de moviment suau i 
controlat en extensió de 
les cervicals altes, 
mitjanes i baixes. 

La tornada a la posició
neutra ha de començar
amb un moviment de 
FCC seguit de flexió de 
les cervicals baixes. 

Predomina una extensió de les cervicals
altes amb mínim / nul moviment del cap
cap enrere. 
El cap es mou cap enrere però arriba un 
punt de l'extensió en que sembla que el 
cap fa un moviment brusc cap enrere. 

L’inici de la tornada a la posició neutra 
es produeix a través de l’ECOM i escalé 
anterior, portant a una flexió de les 
cervicals baixes però no FCC (de les 
cervicals altes). És a dir, 1º FCC i 2º 
flexió cervicals baixes. 

Exercicis de control motor



6. FLEXIÓ ACTIVA UNILATERAL DE MS 
EN BIPEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Puja i baixa el braç (fer-ho amb els
dos, de forma independent) amb el 
palmell de la mà cap a dins tant com
pugues mantenint el cap en posició
neutra”.

Co-contracció 
de flexors i 
extensors

La columna cervical 
roman estable durant el 
moviment de flexió del 
MS de 180º.

Moviment compensatori de rotació / 
lateroflexió cervical durant la flexió del 
MS de 180º.

Exercicis de control motor



7. FLEXIÓ ACTIVA BILATERAL DE MMSS 
EN BIPEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Puja i baixa els braços (amb els
palmells mirant-se entre si) tant com
pugues mantenint el cap estàtic”.

Co-contracció 
de flexors i 
extensors

La columna cervical 
roman sense moure’s 
mentre es fa la flexió 
bilateral de 180º.

Moviment excessiu / compensatori
d’avançar el cap o extensió cervical 
durant la flexió bilateral de 180º.

Exercicis de control motor



8. TRANSLACIÓ POSTERIOR EN 
QUADRUPÈDIA

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Desplaça’t cap enrere com per a 
sentar-te sobre els teus talons, a poc a 
poc, tant com pugues”. 

Co-contracció 
de flexors i 
extensors

La columna cervical 
roman sense moure’s 
en posició neutra durant 
el moviment. 

Moviment excessiu / compensatori
d’extensió cervical durant el moviment.

Exercicis de control motor



9. ROTACIÓ ACTIVA CERVICAL EN 
SEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Gira el cap i el coll tant com
pugues a cada costat mantenint
el pla de la cara vertical i els ulls
horitzontals”.
*NOTA: s’avalua la rotació
cervical bilateral amb l’escàpula
en posició neutra (les mans
sobre les cuixes).

Control del 
moviment de 
rotació

Cal observar un patró de rotació sobre l’eix 
vertical suau i continu (70-80º a cada 
costat). El pla de la cara cal que es 
mantinga vertical, amb la mirada 
horitzontal i amb un moviment simultani de 
cervicals altes i baixes. No haurien 
d’aparéixer altres components de 
moviment (p.ex. lateroflexió, extensió o 
flexió)

Alhora que el moviment de 
rotació a cada costat, 
s’observa simultàniament
lateroflexió, extensió o flexió
i/o translació anterior del cap i 
el coll. 

Exercicis de control motor



Exercicis de control motor

• Exercicis integrats en activitats funcionals / globals.

• L’elecció dels exercicis dependrà de les exigències específiques de cada pacient en 
la seua vida quotidiana.



Exercicis de propiocepció

“Motion Guidance” 🡪🡪 treball de Head 
Repositioning Accuracy (HRA):

- recol·locació del cap a la posició neutra
- recol·locació del cap a la posició predefinida 

❑ Variació dels patrons de moviment

(Revel 1991; Kristjansson 2001; Lee 2006)



Ejercicios de propiocepción



❑ Estabilitat de la mirada (Gaze
stability)

❑ Seguiment visual lent
❑ Coordinació oculocefàlica

Exercicis de control oculomotor

Els mateixos tests de disfunció del control oculomotor 
serveixen com a tractament

(Della Casa 2004)



Entrenament de la lateralitat

Entrenament del reconeixement de la 
lateralitat

❑ App “Recognize”

El mateix test serveix com a 
tractament

(Wallwork 2013)



TEMA 8.2. FISIOTERÀPIA PREVENTIVA EN 
LA PATOLOGIA CERVICAL. EXERCICI 
TERAPÈUTIC.

Unitat didàctica 3 - Adult

Mercè Balasch i Bernat
Doctora en Fisioteràpia
Prof. Ajudant Doctora
Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. 
merce.balasch@uv.es

mailto:merce.balasch@uv.es


TEMA 10. EDUCACIÓ EN DOLOR EN ATENCIÓ 
PRIMÀRIA. EXERCICI TERAPÈUTIC I 
DOLOR CRÒNIC

Lirios Dueñas
Physiotherapist, PhD, Assistant Professor
Department of Physical Therapy
University of Physiotherapy, Valencia (Spain)
lirios.duenas@uv.es

ECIII-tema 13 Unitat didàctica 4- Fisioterapia en AP en l’adult

mailto:lirios.duenas@uv.es
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Dolor crònic en Atenció Primària

Educació en dolor en Atenció Primària

Exercici terapèutic i dolor crònic

Continguts

530



DOLOR CRÒNIC EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
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El dolor crònic 
en xifres



Quant sabeu sobre el dolor crònic?

533

61%
vs 39%



Quant sabeu sobre el dolor crònic?
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Quant sabeu sobre el dolor crònic?



Quant sabeu sobre el dolor crònic?

Resolució mitjana del dolor crònic persistent

Aparició Diagnòstic  
adequat

Tractament  
adequat

Resolució

2 anys 6-7anys

El maneig inadequat del dolor i el fet que perdure 
en el temps poden causar modificacions en el SSNN 
que provoquen el manteniment i la perpetuació de 
l'experiència dolorosa (Booth, 2017; Woolf 2011)

Una atenció precoç i efectiva del dolor pot eludir 
entrar en un cicle viciós del qual a moltes persones els 
costa eixir.



Dolor crònic en atenció primària
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DEFINICIÓ DEL DOLOR CRÒNIC

Es considera dolor crònic, per consens de la majoria de la
bibliografia consultada, al dolor present durant més de
tres mesos, de forma contínua o intermitent, més de 5 dies
per setmana.

Amb intensitat moderada o alta, segons la escala visual
analògica (EVA), adequada a la situació clínica del
pacient, i/o que deteriore la seva capacitat funcional5,6.



Dolor crònic en atenció primària
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Algunes dades d'interès

El dolor és la 2a causa de consulta en AP > 50% de les consultes 
estan relacionades amb el dolor crònic.

El dolor crònic està infraavaluat i infratractat. Les organitzacions 
internacionals (OMS i Assoc. intern. per a l'estudi del dolor (IASP)) 
insten els països a millorar l'assistència sanitària per a solucionar 
aquest problema.



Dolor crònic en atenció primària
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Algunes dades d'interès

Es pretén posar de manifest que una aposta clara per l'AP, que la situe 
com a vertader eix del Sistema Sanitari i que prioritze els aspectes 
assistencials, organitzatius i formatius en la millora i abordatge del 
dolor crònic, garantirà una atenció sanitària integral, que aglutine la 
prevenció del dolor crònic, el diagnòstic correcte i el tractament 
integral adequat per a garantir la màxima funcionalitat durant el major 
temps possible de les persones amb dolor crònic en el seu entorn social, 

familiar i laboral. 



Dolor crònic en atenció primària
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DOLOR CRÒNIC en XIFRES

El 80% de la població mundial amb dolor moderat o intens té un accés 
insuficient o nul al tractament del dolor. 

Als EUA quasi un de cada tres individus > 20 anys, pateix dolor (26%). 

116 milions de persones adultes tenen dolor crònic, la qual cosa suposa 
més que la suma d'afectats per les malalties cardíaques, el càncer i la 
diabetis, amb un cost de 635 bilions de dòlars anuals, només en pèrdues 
de productivitat i consum de recursos sanitaris.

A Europa la prevalença del dolor crònic és del 19%, amb importants 
repercussions laborals i personals, i un accés escàs a recursos 
especialitzats de tractament (50% amb tractament insuficient i el 33% 
sense tractament).



Dolor crònic en atenció primària
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DOLOR CRÒNIC a ESPANYA
Prevalença mitjana del 17%. El 46,4% té dolor diari i en el 81% de 
caràcter intens. 

El dolor multiplica per 6 la probabilitat d'absentisme laboral, amb 
importants disminucions de la capacitat laboral i de la productivitat.

A Espanya els pacients amb dolor intens presenten un absentisme del 
42% enfront de la mitjana europea del 27%. 



Dolor crònic en atenció primària
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DOLOR CRÒNIC a ESPANYA

L'adherència als tractaments, en els millors casos (dolor intens) està entorn 
del 50% i la satisfacció amb el tractament no supera el 50%. 

El 80% de persones amb dolor intens tenen tractament prescrit, mentre que 
un 20% o bé no pren tractament o ho fa utilitzant fàrmacs de lliure 
dispensació. 

Els fàrmacs prescrits en el dolor intens o moderat són majoritàriament 
AINES, amb baixos percentatges d'opioides i paracetamol. 



Dolor crònic en atenció primària
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https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/los-opioides/la-crisis-
de-opioides (National Institute on Drug Abuse)

Què saps sobre la CRISI MUNDIAL dels OPIOIDES?

https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/los-opioides/la-crisis-de-opioides


Dolor crònic en atenció primària
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Què saps sobre la CRISI MUNDIAL dels OPIOIDES?

+ de 50.000 morts/any…



Dolor crònic en atenció primària
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PREVALENÇA D'OPIOIDES EN 2017



Consum d'opiacis a Espanya
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MORTS RELACIONADES AMB OPIACIS EN ESPANYA



Consum d'opiacis a Espanya
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Consum d'opiacis a Espanya
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- Espanya: 7è/40 amb > consum/habitant 
- Alemanya és el país amb major consum (1/2 els EUA)
- Crisi similar als EUA al Regne Unit (5 a 10 anys)



Efecte placebo i nocebo
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Efecte placebo
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Efecte nocebo, quan el sistema 
nerviós magnifica negativament el que sentim



Efecte nocebo
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https://www.youtube.com/watch?v=XPtKdtF05s8

https://www.youtube.com/watch?v=XPtKdtF05s8


Efecte nocebo

553



Efecte nocebo
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Efecte nocebo
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Efecte nocebo
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Efecte placebo / nocebo
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QUI hauria de tractar el 
dolor crònic persistent?

Has acudit a diversos professionals i (quasi) 
tots t'han respost amb una explicació coherent 
sobre les possibles causes del teu dolor?

Explicacions contradictòries?

T'has sentit enganyat/ada, insegur/a, 
perdut/uda?

“No saben què és el que em passa i fins que 
no ho sàpien no em curaré”



QUI hauria de tractar el dolor crònic persistent?
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Fàbula de mortimer (1968)

Distints enfocaments!



QUI hauria de tractar el dolor crònic persistent?

560



AVALUACIÓ DEL DOLOR CRÒNIC
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Avaluació del dolor crònic

• Anamnesi exhaustiva sobre 
la història i evolució del 
dolor

• Exploració física 
sistematitzada

• Adequada utilització i 
interpretació de les 
Proves Complementàries



Dolor crònic en atenció primària
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DOLOR CRÒNIC I SENSIBILITZACIÓ CENTRAL
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EXPLICANT EL DOLOR EN MENYS DE 5 MINUTS



Per què persisteix el dolor crònic?

Com sé que estic davant un pacient amb dolor 
crònic per sensibilització central?

Què puc fer-hi?

DOLOR CRÒNIC PERSISTENT I SENSIBILITZACIÓ CENTRAL



PARADIGMES DEL DOLOR



Model Biomèdic: «Down-Up»

Relació directa entre patologia i signes-
símptomes del pacient.

DOLOR = Fidel reflex de lesió dels 
teixits perifèrics.

René Descartes (1596-1650)  De L’homme



Sí
m

pt
om
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Patologia Patologia

PARADOXA DEL DOLOR

Modelo Biomèdic: «Down-Up»

Sí
m
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om

es



La primera errada del model biomèdic és 
confondre nocicepció amb dolor

 Nocicepció: els fenòmens biològics 
desencadenats per estímuls nocius sobre 
l'organisme i la seua transmissió des de la 
perifèria al SNC, abans que aqueixa 
informació siga conscient.

 Dolor: és la percepció conscient de l'individu 
de l'estimulació nociceptiva.

DOLOR

Nocicepció vs Dolor



Nocicepció vs Dolor

 La nocicepció són avisos de perill però no de dolor.

 Els teixits contenen receptors de perill (no de dolor).

 Existeix una gran diferència entre percepció de la severitat de la lesió 
(basada en el cervell) i nocicepció (basada en el teixit).

La nocicepció no és necessària ni suficient 

per a produir dolor.



Els factors d'índole psicològica i social es 
consideren fenòmens secundaris.

Dolor ORGÀNIC / PSICÒGEN.

S'exploren diferents teixits per a determinar 
l'origen exacte del dolor.

Amb la majoria de dolor musculoesquelètic NO 
podem determinar la font exacta del dolor.

Model Biomèdic: «Down-Up»



NOUS PARADIGMES DEL DOLOR



Model biopsicosocial

El dolor crònic és un fenomen 
complex en tots els seus vessants: 
fisiològiques, bioquímiques,
psicosocials, morals i del 
comportament; té importants 
conseqüències emocionals, socials, 
laborals i econòmiques.

DOLOR 
CRÒNIC

FISIOLÒGICS

COGNITIUS

CONDUCTUALS

EMOCIONALS

SOCIALS



Hancock MJ, Maher CG, Laslett M, Hay E, Koes B. Discussion paper: what happened to the 'bio' in the bio-psycho-social 
model of low back pain? Eur Spine J. 2011 Dec;20(12):2105-10

Jull G, Moore A. Hands on, hands off? The swings in musculoskeletal physiotherapy practice. Man Ther. 2012 
Jun;17(3):199-200

Model biopsicosocial

HANDS ON

HANDS OFF



Altres models

 Model de l'organisme madur. (Gifford, 1998)

 Model de la neuromatriu de la consciència corporal. (Melzak, 

1990)

 Hipòtesi de la imprecisió del dolor. (Moseley & Vlaeyen, 2015)



 El dolor involucra diferents àrees del cervell. 
 Estan intercomunicades: “neuro-matriu” o “neuro-

firma”. Quan s’activen: DOLOR.
 Qualsevol de les àrees pot activar el procés. 

 Inputs sensorials i psicològics es converteixen tots en 
potencials d'acció.

 La xarxa neuronal NO és exclusiva del dolor.

Què és la neuromatriu de la cosnciència corporal 





Noves definicions sobre el dolor

 El dolor és un OUTPUT del cervell que es produeix 
quan una neurotag específica s’activa.

 Apareix davant de la percepció d'AMENAÇA.
 El dolor és 100% del cervell, però això no significa 

que no siga real.

 TOT dolor és REAL tot el temps.



NEUROPLASTICITAT



Neuroplasticitat

“Capacitat del sistema nerviós de respondre a estímuls intrínsecs i extrínsecs 
reorganitzant-ne l’estructura, la funció i les connexions”. (Cramer, 2010)

 Ocorre contínuament al llarg de la vida.

 En resposta a experiències noves. (Kleim and Jones, 2008)

 És dependent de l'experiència i la pràctica. (van Vliet and Heneghan, 2006)



La part bona de la neuroplasticitat

Neuroplasticitat adaptativa



El costat fosc de la neuroplasticitat

Neuroplasticitat mal adaptativa

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzltKKq4zaAhUCvRQKHfTUASMQjRx6BAgAEAU&url=http://newkings.co/dark-side/&psig=AOvVaw2qNkXWhuwxsIaLxjC44_O6&ust=1522234360071178
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzltKKq4zaAhUCvRQKHfTUASMQjRx6BAgAEAU&url=http://newkings.co/dark-side/&psig=AOvVaw2qNkXWhuwxsIaLxjC44_O6&ust=1522234360071178
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzYKlrYzaAhUBGBQKHaxfCtgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.youthtimes.com.pk/pain-by-sadia-malik/&psig=AOvVaw13gO4Kq6y90P06HZn5Viv5&ust=1522234961709746
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzYKlrYzaAhUBGBQKHaxfCtgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.youthtimes.com.pk/pain-by-sadia-malik/&psig=AOvVaw13gO4Kq6y90P06HZn5Viv5&ust=1522234961709746


Canvis neuroplàstics en el 
dolor crònic musculoesquelètic



https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDvI6xsYzaAhUI0RQKHcXBBf8QjRx6BAgAEAU&url=http://contactcentremonthly.co.uk/interaction-analytics-missing-link/&psig=AOvVaw2u6Qocfetu6hEHg0ueF05d&ust=1522236037866115
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDvI6xsYzaAhUI0RQKHcXBBf8QjRx6BAgAEAU&url=http://contactcentremonthly.co.uk/interaction-analytics-missing-link/&psig=AOvVaw2u6Qocfetu6hEHg0ueF05d&ust=1522236037866115


Neuroplasticitat en el dolor múscul esquelètic

 Lesió musculoesquelètica: mal local en les 
estructures anatòmiques + canvis neuroplàstics en 
diferents àrees del SNC.

 Correlació amb aspectes clínics. (Pelletier et al., 2015):
 Severitat i duració del dolor.
 Grau d'alteració del control motor.
 Predictiu de pobre pronòstic fisioteràpia convencional 

/ cirurgia



Com a fisioterapeutes musculoesquelètics,
estem tenint en compte els 
canvis neuroplàstics? 



MECANISMES DEL DOLOR



Mecanismes patobiològics del dolor

 Classificació del dolor del pacient en 
funció del mecanisme neurofisiològic 
responsable de la generació del 
dolor (Gifford 1998, Woolf 1998, Butler
2000, Smart et al 2008)



Expliquen millor variacions com:
Dolor desproporcionat en absència de 
patologia
Dolor que persisteix després de resolució de 
la font originària
Diferències en el dolor en pacients amb 
lesions similars
Absència de dolor malgrat evidència de lesió

-No diagnòstic
-No mesurable directament (anamnesi, 
qüestionaris, QST / valoració quantitativa 
sensorial)

Mecanismes patobiològics del dolor



DOLOR NOCIPLÀSTIC



Dolor que s'origina d'una alteració de la nocicepció sense clara 
evidència de mal actual o potencial en els teixits que provoque
activació dels nociceptors perifèrics o evidència de lesió en el sistema 
somatosensorial que provoque dolor neuropàtic

 Ús clínic. 
 No diagnòstic. NO sinònim de SENSIBILITZACIÓ CENTRAL

Dolor nociplàstic



SENSIBILITZACIÓ CENTRAL (SC)



Sensibilització central (SC)

Estat neurofisiològic que resulta en
una amplificació de senyalització
neuronal dins del SNC que evoca
hipersensibilitat al dolor (Woolf,
2011).

Explicaria els símptomes físics que tenen lloc
en el dolor crònic (persistent) que no tenen una
explicació orgànica amb els test diagnòstics
actuals. Aqueixos símptomes s'agrupaven sota
el nom de diferents síndromes somàtiques:
síndromes de Sensibilització Central (Yunnus,
2007).

SC



 Resposta neuronal augmentada només 
mesurable directament en animals (Woolf, 2011, 
2014; Hansson 2014; Arendt-Nielsen et al., 2017)

 Recollir l'activitat electrofisiològica de les 
neurones del SNC no és possible en humans 
(Kosek et al., 2016, Brummet et al., 2016; Granan, 
2017)

Sensibilització central (SC)



 El “problema”: la SC mal adaptativa

Sensibilització central (SC)

 La SC no és exclusiva del dolor crònic

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzltKKq4zaAhUCvRQKHfTUASMQjRx6BAgAEAU&url=http://newkings.co/dark-side/&psig=AOvVaw2qNkXWhuwxsIaLxjC44_O6&ust=1522234360071178
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzltKKq4zaAhUCvRQKHfTUASMQjRx6BAgAEAU&url=http://newkings.co/dark-side/&psig=AOvVaw2qNkXWhuwxsIaLxjC44_O6&ust=1522234360071178
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzYKlrYzaAhUBGBQKHaxfCtgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.youthtimes.com.pk/pain-by-sadia-malik/&psig=AOvVaw13gO4Kq6y90P06HZn5Viv5&ust=1522234961709746
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzYKlrYzaAhUBGBQKHaxfCtgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.youthtimes.com.pk/pain-by-sadia-malik/&psig=AOvVaw13gO4Kq6y90P06HZn5Viv5&ust=1522234961709746


 Pot donar-se al llarg d'un continu

 No és present en TOTS els pacients amb dolor crònic

Sensibilització central (SC)



Per què persisteix el dolor crònic?

Com sé que estic davant d’un pacient amb dolor 
crònic per sensibilització central?

Què puc fer-hi?

DOLOR CRÒNIC PERSISTENT i SENSIBILITZACIÓ CENTRAL



DIAGNÒSTIC DE LA SC



 No existeix gold standard per al diagnòstic de la SC (Woolf et al., 
2011; Curatolo et al., 2011; Nijs et al., 2014; Arendt-Nielsen et al., 2017)

Diagnòstic de la SC



Mètodes de diagnòstic de la SC

Proves de laboratori
 Valoració quantitativa sensorial (QST)

• Llindars de dolor a la pressió (PPT)
• Modulació condicionada del dolor (CPM)
• Sumació temporal

 Neuroimatge

De forma clínica

Arendt-Nielsen et al., 2015; Courtney et al., 2010



Modulació condicionada del dolor (CPM)

Efecte del CPM = [ (PPT amb maneguet – PPT sense maneguet) / 
PPT sense maneguet] * 100

≤ 5.3% pro-nociceptius



 Bona fiabilitat (Wessel, 1995; Wylde et al., 2011)

 Habilitat discriminativa (Suokas et al., 2012)

 Sofisticats, cars, i ↑ temps de mesura (Uddin et al., 2016)

 Heterogeneïtat de protocols de valoració (Uddin et al., 
2016)

Valoració quantitativa sensorial (QST)



Diagnòstic clínic de la SC



1. Dolor desproporcionat?
2. Distribució del dolor difusa?
3. Hipersensibilitat a diferents estímuls? 
4. CSI: Inventari de sensibilització central

Signes i símptomes addicionals:
Resposta terapèutica anormal
Factors emocionals i psicosocials mal 
adaptatius

Diagnòstic clínic de la SC



Criteri 1. Dolor desproporcionat?

Severitat del dolor i la 
discapacitat
desproporcionada a la 
naturalesa i extensió de la 
lesió o patologia



Criteri 2. Distribució del dolor difusa?

 Dolor bilateral / en espill
 Dolor que varia en localització anatòmica (terapeuta 

persegueix dolor)
 Dolor hemilateral
 Àrea extensa del dolor amb una distribució no-segmentària 

(neuroanatòmicament il·lògic)
 Dolor estrès (definit com a dolor axial, en la part dreta i 

esquerra del cos i per damunt i davall de la cintura )(Wolfe et al. 
1990)

 Al·lodínia / hiperalgèsia fora de l'àrea segmentària de la font 
nociceptiva primària



Criteri 3. Hipersensibilitat a diferents estímuls?

 Olors
 Llum
 So
 Tacte
 Medicaments
 Fred / Calor



Criteri 4. CSI: qüestionari de sensibilització central

609

És un instrument autoinformat que 
avalua de manera indirecta els 
símptomes somàtics i emocionals que 
s'han trobat associats amb la 
sensibilització central, agrupant els 
símptomes superposats (relacionats 
amb la salut), de 16 síndromes de 
SC.
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Criteri 4. CSI: qüestionari de sensibilització central

Consta de 25 ítems que puntuen de 0 a 
4, i obtenim una puntuació final de 0-
100 (Mayer, 2012).

La versió espanyola es troba 
científicament validada (Cuesta-Vargas, 
2016).



Graus de SC en el CSI: 
Subclínica = 0 to 29

Mitjana = 30 to 39

Moderada = 40 to 49

Severa = 50 to 59

Extrema = 60 to 100

Criteri 4. CSI: qüestionari de sensibilització central

Un punt de tall de 40 serveix per a 
diferenciar entre subjectes amb i sense 
predominança de CS (Neblett, 2013).

També serveix per a identificar el dolor 
relacionat amb SC enfront del dolor 
neuropàtic i nociceptiva (Nijs J, 2014).



SIGNES I SÍMPTOMES ADDICIONALS

 Cronologia anormal
 Dificultat son
 Dificultat concentració-memòria
 Fatiga
 Feblesa muscular
 Sensació inflamació subjectiva
 Alteració discriminació tàctil



Resposta terapèutica anormal

 No responen tractaments dirigits a la font nociceptiva
 Resposta inconsistent / impredictible
 Intolerància al tractament
 Aparició de nous símptomes durant el tractament i/o 

agreujament i expansió de símptomes actuals
 Tractament “miraculós”
 Increment sever símptomes post-tractament (pot estar 

relacionat amb la utilització de tècniques massa agressives)
 Increment sever símptomes després d'exercici baix-moderat



Patró suggerit de sensibilització central

 Dolor persistent, més enllà de la curació dels teixits
 Disminució de la discriminació entre dos punts
 Sensibilitat al fred però no a la calor
 Hiperalgèsia mecànica a una certa distància del lloc de la 

lesió
 Sumació / latència del dolor
 Impredictible, falta de consistència entre estímul i resposta, 

resposta impredictible al tractament
 Inici localitzat i disseminació, sovint bilateral

Butler 2000



Patró suggerit de sensibilització central

 Descripció / comportament del dolor: 
• Tot fa mal i el dolor pot estar en qualsevol lloc. 

Naturalesa molt irritable i inestable (tots els moviments fan mal) 
• Fora de dermatomes i patrons d'innervació. 

El dolor original s'ha expandit
• Dolor en espill 

Butler 2000



Patró suggerit de sensibilització central

 Respostes pobres i inconsistents a la majoria de 
tractaments 

 Cíclic / estacional
 Cures miraculoses
 Associat sovint a ansietat i estats depressius
 Freqüents successos traumàtics o múltiples successos 

traumàtics en la vida

Butler 2000



Has escoltat alguna vegada aquestes frases?

“El dolor apareix quan hi pense"
"Veure algú moure's fa que em faça mal"
"Els dilluns és quan més mal em fa"
"El dolor té ment pròpia"
“Ja m'han donat molts diagnòstics diferents"
“El dolor em millora amb un gintònic"
“Els tractaments que rep només em donen un alleujament temporal"
"El meu dolor empitjora quan estic ansiós o deprimit"
"És el mateix dolor que tenia ma mare"
"Ningú em creu"



Per què persisteix el dolor crònic?

Com sé que estic davant un pacient amb dolor 
crònic per sensibilització central?

Què puc fer-hi?

DOLOR CRÒNIC PERSISTENT i SENSIBILITZACIÓ CENTRAL



TRACTAMENT DE LA SC



EDUCACIÓ EN DOLOR EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

620



Tractament de la sensibilització central

 Farmacologia
 Teràpia Manual
 Exercici físic
 Electroteràpia
 Educació en neurociència
 Exposició gradual
 Pràctica informada en la psicologia
 Imatgeria motora graduada
 Entrenament de la discriminació sensorial
 Maneig del son



Tractament de la sensibilització central

 Farmacologia
 Teràpia Manual
 Exercici físic
 Electroteràpia
 Educació en neurociència

 Exposició gradual
 Pràctica informada en la psicologia
 Imatgeria motora graduada
 Entrenament de la discriminació sensorial
 Maneig del somni



Què és l’educació en neurociència?

 Varietat d'intervencions educacionals que busquen re-
conceptualitzar el dolor del pacient

 Dolor com a marcador de lesió en els teixits 
marcador de necessitat percebuda de protecció

 Pretén eliminar barreres a la teràpia física (obri el 
camí a altres intervencions per exemple: exposició 
gradual o exercici físic)



Qualsevol evidència creïble de perill per al cos 
pot incrementar el dolor i qualsevol evidència de 
seguretat per al cos pot disminuir-lo (Moseley and 
Butler, 2015)

“El protectòmetre”

Danger in me (DIMs)

Safety in me (SIMs)

(Moseley and Butler, 2016)

Què és l’educació en neurociència?



Què és l’educació en neurociència?



https://www.youtube.com/watch?v=kLg_52V5Qc4 https://www.youtube.com/watch?v=luCnrZ8kwcc

https://www.youtube.com/watch?v=kLg_52V5Qc4
https://www.youtube.com/watch?v=luCnrZ8kwcc


Tractament de la sensibilització central

 Farmacologia
 Teràpia Manual
 Exercici físic

 Electroteràpia
 Educació en neurociència
 Exposició gradual
 Pràctica informada en la psicologia
 Imatgeria motora graduada
 Entrenament de la discriminació sensorial
 Maneig del somni



EXERCICI TERAPÈUTIC I DOLOR CRÒNIC
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Exercici físic i SC



Exercici físic i SC



 Artrosi, dolor muscle, miàlgia trapezi: 
exercici específic zona afectada pot 
produir resposta hiperalgèsica a curt 
termini

 Fibromiàlgia, fatiga crònica, whiplash: 
apareix resposta hiperalgèsica
generalitzada durant i després de 
l'exercici

Meeus et al., 2016

Exercici físic i SC



 Exposició gradual, exposició in vivo, exercicis aeròbics, exercicis de resistència...

 Valorar comportament pacient amb l'exercici: avoider o persister

Exercici físic i SC



Exposició gradual: regles d’or 

 Començar en un nivell que el pacient puga fer 
activitat sense reactivacions (no més amunt)

 Anar pujant pas a pas

 Mantenir els guanys aconseguits

 Fer el que hi ha planejat (ni més ni menys)

 Time-contingent (no pain-contingent)  “ignorar” 
dolor 



Exposició in vivo

 L'entrenament d'habilitats 
d'afrontament cognitiu estava dirigit al 
control del dolor a través de 
l'autocontrol.

 El programa va consistir en 12 sessions 
grupals de 90 min.

 Tres fases: fase de reconceptualització, 
fase d'adquisició d'habilitats i fase de 
generalització



Pràctica 6 

635

EXERCICI TERAPÈUTIC EN EL DOLOR CRÒNIC



DOLOR CRÒNICTASCA 3



TASCA 3
LECTURA CAPÍTOL + 

VISIONAT PWP

Pràctica 6 
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Pràctica 6 
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TED TALK

639

https://www.tuvidasindolor.es/tratamiento-del-dolor-cronico/

https://www.youtube.com/watch?v=rhIo1srWiHE&feature=emb_logo



Moltes gràcies!

Tema 10. EDUCACIÓ EN DOLOR EN ATENCIÓ 
PRIMÀRIA. EXERCICI TERAPÈUTIC I 
DOLOR CRÒNIC
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Dra. Lirios 
Dueñas



INTRODUCCIÓ
643

◻ DOLOR CRÒNIC I QUALITAT DEL SON
◻ ELS MICRODESPERTARS 
◻ PAUTES GENERALS: POSTURA I 

MATALÀS
◻ POSTURES DE DESCANS 

ACONSELLADES SEGONS LA ZONA 
DE DOLOR

Dra. Lirios 
Dueñas



DOLOR CRÒNIC I QUALITAT DEL SON2

Dra. Lirios 
Dueñas



Dra. Lirios Dueñas

EL DOLOR ÉS NECESARI

Però si no en tenim… MILLOR!



DOLOR CRÒNIC I ALTERACIONS DEL SON
646

Dra. Lirios Dueñas

La societat viu amb dolor. 
Un estudi realitzat pels Instituts Nacionals de la Salut (2015) va mostrar 
que 25 milions d'adults s'enfronten al dolor crònic tots els dies. 

El dolor crònic afecta al 20-35% de la població mundial. 
Més del 60% dels pacients que ho pateixen, ho refereixen d'intensitat 
moderada-severa i reconeixen que han experimentat dolor crònic durant 
més de 5 anys.



647

Dra. Lirios Dueñas

El  gran impacte econòmic i social d'aquesta mena de pacients suposa 
un factor determinant i prioritari a tindre en compte a nivell de planificació 
sanitària, i més, observant la tendència a l'augment de l'envelliment 
poblacional que es pateix a nivell mundial. 

Cada persona té uns llindars de dolor, tolera un nivell de sofriment 
determinat. Existeixen diferents tipus de dolor i fonts que ho ocasionen. 
Però tots els tipus de dolor tenen en comú que la forma en què dormim 
exerceix un paper crucial.

DOLOR CRÒNIC I ALTERACIONS DEL SON
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Dra. Lirios Dueñas

DOLOR CRÒNIC I ALTERACIONS DEL SON

Llegiu-vos 
l’abstract, 

és
important
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Dra. Lirios Dueñas

DOLOR CRÒNIC I ALTERACIONS DEL SON

Nijs et al., 2018

Llegiu-vos la part
subratllada, és

important!
Us he penjat

aquest article de 
Nijs (2018) com

a material 
complementari a 
l’Aula Virtual. 

Però per a 
l'examen només
el que apareix en 

aquesta
diapositiva (i en 

la següent). 
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Dra. Lirios Dueñas

DOLOR CRÒNIC I ALTERACIONS DEL SON

Nijs et al., 2017
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Dra. Lirios Dueñas

DOLOR CRÒNIC I ALTERACIONS DEL SON



Iglesias-González, J. J., Muñoz-García, M. T., Rodrigues-de-Souza, D. P., Alburquerque-Sendín, F., & Fernández-de-las-
Peñas, C. (2013). Myofascial trigger points, pain, disability, and sleep quality in patients with chronic nonspecific low 
back pain. Pain Medicine, 14(12), 1964-1970.

Important: escala 
utilitzada per a 

valorar la qualitat
del son





Sivertsen, B., Lallukka, T., Petrie, K. J., Steingrímsdóttir, Ó. A., Stubhaug, A., & Nielsen, C. S. (2015). 
Sleep and pain sensitivity in adults. Pain, 156(8), 1433-1439.
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Dra. Lirios Dueñas



MICRODESPERTARS
656

• Definició: “breu interrupció del son”  eviten que
arribem a fases profundes.

• Responsables que t'alces cansat després de
dormir tota la nit.

• Efecte negatiu demostrat sobre rendiment i salut.
Trastorns metabòlics, arítmies, ↑ pressió arterial,
dèficits del sistema immunitari…

• Fatiga, mal de cap o problemes digestius 
mancança de son de qualitat.

• Què pot causar els microdespertars?

DOLOR

APNEA DEL SON

INSOMINI

TEMPERATURA, MATALÀS

SOROLL AMBIENTAL

ALCOHOL, SOPARS COPIOSOS,..



MICRODESPERTARS
657

Dra. Lirios Dueñas



Beneficis de dormir correctament: encara es desconeixen

Efectes del dèficit de son



PAUTES GENERALS: POSTURA I MATALÀS4

Dra. Lirios Dueñas



LA COLUMNA 
VERTEBRAL

POSICIÓ ÒPTIMA DE DESCANS

Haex, B. (2004). Back and bed: ergonomic aspects of sleeping. CRC press.

660

◻ Cada persona té una curvatura característica i no està
demostrat que existisca un angle que es puga generalitzar
per a tots els individus com el correcte. 

◻ La posició més favorable és la que dona a la columna 
vertebral la mateixa cifosi dorsal i lordosi lumbar que la de 
la posició alçada (en bipedestació), encara que 
lleugerament suavitzat per suportar menor càrrega .

◻ El sistema de descans òptim és aquell que 
dona suport a la columna vertebral de manera 
que s'optimitze la distribució de càrregues
i minimitze així l'estrès.



CORRECTA ALINIACIÓ DE LA COLUMNA
661

Recuperat de : https://health.clevelandclinic.org/sleep-position-causing-back-pain/

QUE LA TEUA COLUMNA ESTIGA EN UNA POSICIÓ NEUTRA



DENSITAT ADEQUADA DEL MATALÀS
662

◻ A l'hora de triar un matalàs, la densitat és un factor que hem de tindre en 
compte, ja que determina certs paràmetres. Com més densitat tinga la peça, 
més durabilitat, confortabilitat i adaptabilitat tindrà.

◻ Si té més densitat, es redueixen els punts de pressió, cosa que millora la 
circulació sanguínia i permet que la columna descanse en una posició correcta. 
Però com més densitat, també sol incrementar-se la sensació de calor, ja que 
la transpirabilitat del material sol ser menor (viscolelàstica).



DENSITAT ADEQUADA DEL MATALÀS
663

◻ L’HR és un polímer flexible d'alta resiliència (Hight Resilience) i s'utilitza
principalment en el sector del descans per a denominar a les espumes 
utilitzades per a la fabricació de matalassos a partir de l’isocianat. Són
matalassos amb densitats superiors a 25 kg en l’espuma. A més, els
matalassos HR es caracteritzen, gràcies a la resiliència que tenen, per 
recuperar la forma original després d'haver sigut sotmesos a una pressió.

◻ L’HR sol emprar-se com a nucli únic en 
matalassos. Són matalassos més ferms
però amb una transpirabilitat, resistència a 
l'envelliment i resistència a la humitat i a la 
temperatura elevada.

◻ L’HR També sol utilitzar-se com a complement
o base de matalassos viscoelàstics per a 
potenciar els efectes de la viscoelàstica.



ALINEACIÓ CORRECTA DE LA COLUMNA
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Recuperat de : https://health.clevelandclinic.org/sleep-position-causing-back-pain/

ALTERNA EL COSTAT SOBRE EL QUAL DORMS

◻ Algunes evidències suggereixen que 
dormir habitualment del mateix costat en 
un matalàs inadequat pot contribuir a 
desequilibri muscular, dolor i, en alguns 
casos, a l'aparició d'escoliosi. 

◻ Col·loca un coixí entre els genolls per 
mantenir alineats els malucs, la pelvis i 
la columna vertebral



ALINEACIÓ CORRECTA DE LA COLUMNA
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Recuperat de : https://health.clevelandclinic.org/sleep-position-causing-back-pain/

UTILITZA UN COIXÍ PER A LA ZONA CERVICAL

◻ Independentment de la posició de descans que tries, col·loca el teu coixí davall 
del cap i coll, i no davall dels muscles. 

◻ Si dorms cap amunt, assegura't que el coixí ompli l'espai entre el coll i el matalàs 
per a mantenir el cap en una posició neutra. 

◻ Si dorms de costat, utilitza un coixí més gruixut i col·loca’l davall de la teua oïda.



ALINEACIÓ CORRECTA DE LA COLUMNA
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Recuperat de : https://www.insona.net/sleep-aids/neck-pain-pillows/



ALINEACIÓ CORRECTA DE LA COLUMNA
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Recuperat de : https://health.clevelandclinic.org/sleep-position-causing-back-pain/

LA TEUA MORFOLOGIA DETERMINA EL TIPUS DE SUPORT QUE NECESSITES

◻ Si els teus malucs són més amples que la teua cintura, un matalàs més suau
pot acomodar l'ample de la teua pelvis i permetre que la teua columna es 
mantinga en posició neutra. 

◻ Si els teus malucs i cintura estan en una línia relativament recta, una 
superfície més rígida oferirà un millor suport.



LA IMPORTÀNCIA DE LES PRESSIONS

Dra. Lirios Dueñas



ELS TEIXITS TOUS. LES PRESSIONS
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• Un increment de la pressió sobre la pell i el teixit tou
superficial provocarà una reducció de l'aportació sanguínia
a la zona.

• La manca de reg sanguini provocada per una pressió
excessiva fa que les persones canvien la seua posició per
a evitar arribar a la situació dolorosa.

PRESSIÓ 
ACONSELLADA

- Pressió (màxima, mitjana i mínima)
- Mòdul del gradient
- Àrea de contacte

Variables obtingudes a partir 
dels mapes de pressions:

Dra. Lirios Dueñas



ELS TEIXITS TOUS. LES PRESSIONS
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• La pressió mitjana a partir de la qual comencem a sentir
dolor és 40 kPa (300 mmHg).

• El temps d'exposició a una pressió continuada o intensa
pot donar lloc a la formació d'úlceres per decúbit o necrosi
tissular que degenera en ferides obertes. Aquest cas es
dona en pacients amb alteracions de la sensibilitat o que
han de romandre enllitats molt temps.

PRESSIÓ 
ACONSELLADA

Dra. Lirios Dueñas



• Zones crítiques

Zona talons Zona pelvis-sacre Zona toràcica Zona occipital

DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS. Decúbit supí

occipital, escàpula, colzes, sacre i talons 
són les zones de major risc.

Dra. Lirios Dueñas



• Zones crítiques

Zona turmells
Zona          

cama / genoll Zona maluc Zona muscles

DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS. Decúbit lateral

Turmells, genolls, zona del trocànter major i 
muscles.

Dra. Lirios Dueñas



FERMESA RECOMANADA
673

• Els usuaris prefereixen matalassos d'alta fermesa i amb pressions mitjanes
elevades a curt termini i al contrari a llarg termini (López, 2004)

• Les persones amb IMC major són més sensibles a diferències de fermesa
(López, 2004)

• Un matalàs de fermesa intermèdia resulta més còmode i provoca menys
dolors lumbars que un de fermesa alta entre usuaris amb dolors lumbars
inespecífics (Kovacs, 2003).

Kovacs, F. M., Abraira, V.,.. & Zamora, J. (2003). Effect of firmness of mattress on chronic non-specific low-back pain: 
randomised, double-blind, controlled, multicentre trial. The Lancet, 362(9396), 1599-1604.

Torres, M. L., & Seder, R. P. (2004). Diseño y evaluación de colchones sociosanitarios. Revista de biomecánica, (42), 23-25.



• Matalàs Tou: provoca una retroversió de la pelvis, provocant un esborrament de la
lordosi fisiològica lumbar. La part anterior dels discos intervertebrals es comprimirà.

• Matalàs Ferm: inicialment provoca una anteversió de la pelvis. Però després de la
relaxació dels músculs, la pelvis passarà a la retroversió i, per tant, a l’esborrament
que succeeix amb el matalàs tou).

• Matalàs Òptim: la columna presentarà la mateixa cifosi dorsal i lordosi lumbar que 
la que existeix durant la posició en bipedestació, encara que lleugerament 
suavitzat per tindre menys càrrega.

Matalàs Tou Matalàs Ferm Matalàs Òptim

FERMESA RECOMANADA. Decúbit supí



• Matalàs Tou: els llocs on existisca major pes del cos (per exemple, la zona dels malucs)
s'afonaran en el matalàs. Això provocarà tensions asimètriques a l'esquena, que es
traduiran en sobrecàrregues tant musculars com articulars.

• Matalàs Ferm : provocarà pressions elevades (“hiperpresions”) en les zones més
“pronunciades”: muscles i malucs (cintura escapular i pelviana). En pacients amb malucs
més amples (normalment dones), es produirà una torsió de la pelvis.

• Matalàs Òptim: proporcionarà la postura del cos en la qual la columna representarà una
línia recta en projectar-se en un pla frontal.

FERMESA RECOMANADA. Decúbit 
lateral

Matalàs Tou Matalàs Ferm Matalàs Òptim



ALTRES ASPECTES
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• La humitat relativa mesurada entre la pell
i el llit hauria d'estabilitzar-se després de 20
minuts i no hauria d'excedir el 65%.

• Un aïllament tèrmic òptim per a un
sistema de descans haurà d'assegurar una
temperatura del llit entre 28 °C i 32 °C, i
permetre que la temperatura de contacte
s'estabilitze entre 30 °C i 35 °C.

• La temperatura ideal de l'habitació ha
d'estar entre els 15 °C i 22 °C. És millor
que regules la temperatura amb la roba de
llit.

TEMPERATURA I HUMITAT

Dra. Lirios Dueñas
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ALTRES ASPECTES

En l'actualitat: investigació per a la 
millora de productes (I+D+I) per a 
millorar el descans de diferents
sectors de la població (esportistes, 
dolor crònic, fibromiàlgia, etc)



ALTRES ASPECTES



POSTURES ACONSELLADES SEGONS LA ZONA DE DOLOR5
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DOLOR DE COLL
682

◻ Has de reemplaçar el teu coixí almenys cada dos anys.
◻ Si pateixes de dolor de coll, el teu coixí podria ser la font dels teus

problemes.

Recuperat de : https://laughingcolours.com/how-to-fix-all-your-sleep-problems-with-simple-science-25053//



DOLOR DE MUSCLE
683

◻ Romandre en la mateixa posició durant diverses hores seguides pot provocar que 
sentes sensació de “rigidesa” i sentir-te “adolorit” quan et despertes. 

◻ Per al dolor de muscle, recomanem dormir cara amunt i abraçar un coixí.
◻ Evita dormir sobre el costat del muscle dolorós, per a evitar hiperpressions en la zona 

de dolor.

Recuperat de : https://laughingcolours.com/how-to-fix-all-your-sleep-problems-with-simple-science-25053//



DOLOR D'ESQUENA
684

◻ El dolor d'esquena és l'afectació més comuna i la causa més freqüent d'interferència 
en el son. 

◻ T'aconsellem que tingues a mà diversos coixins perquè vages adaptant la teua postura 
en funció de la postura que adoptes al llit.

Recuperat de : https://laughingcolours.com/how-to-fix-all-your-sleep-problems-with-simple-science-25053//



REFLUX GÀSTRIC
685

◻ Dormir sobre el costat esquerre i amb el tronc lleugerament elevat poden ajudar-te.
◻ Estiraments i un suau massatge abdominal abans de dormir poden ajudar-te a alleujar 

els símptomes.
◻ No obstant això és aconsellable que acudisques a un metge perquè valore el teu estat.

Recuperat de : https://laughingcolours.com/how-to-fix-all-your-sleep-problems-with-simple-science-25053//



RAMPES A LES CAMES
686

Recuperat de : https://laughingcolours.com/how-to-fix-all-your-sleep-problems-with-simple-science-25053//

◻ Estiraments i un suau massatge abans de dormir poden ajudar-te a alleujar-ne els 
símptomes. Reposició hídrica i d'electròlits després d'exercici.

◻ Síndrome de les cames inquietes? 
◻ Hàbits de son regular, exercici físic moderat, reduir consum de café, tabac, alcohol, 

inhibidors de dopamina. Dèficit de ferro? Funcionament renal?



Dra. Lirios Dueñas



Línies d’investigació:

-Pediatria i son
-Cronobiologia
-Trastorns
-Medicina del treball i son
-Esport, TME i recuperació
-Personalització 
-Microbiota i nutrició

L'Institut Europeu de Qualitat del Son (ESCI) té com a objectiu l'estudi i desenvolupament de 
noves tecnologies per a la millora de la qualitat del son i el descans. ESCI naix com a resultat de 

la unió de diverses empreses, projectes i instituts tecnològics.
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Paradoxical sleep deprivation induces muscle atrophy
Murilo Dattilo MSc Hanna Karen Moreira Antunes PhD , Alessandra Medeiros PhD ,Marcos Mônico-neto 
BSc ,Helton de SÁ Souza BSc , Kil Sun Lee PhD, Sergio Tufik PhD, Marco Túlio de Mello PhD

Conclusion: PSD induces hormonal alterations that may mediate muscle atrophy.
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Evolució de la gerontogimnàstica en els últims anys: 
exercici terapèutic per a majors

Lirios Dueñas
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Fisiopatologia en la tercera edat

Programació de l'entrenament en majors. 
Recomanacions internacionals

2.

3.

Importància dels programes comunitaris
d’exercici terapèutic en majors1.
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Fisiopatologia en la tercera edat

Programació de l'entrenament en majors. 
Recomanacions internacionals

2.

3.

Importància dels programes comunitaris 
d'exercici terapèutic en majors1.
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Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

▪ Barreres del sistema sanitari
• Recursos econòmics
• L’estructura i organització del mateix sistema sanitari

▪ Saturació serveis de Rhb de centres d'AP
Rhb de 
processos post-
quirúrgics

Activitats 
promoció de la 
salut i prevenció

SO
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▪ Falta de personal preparat
▪ Comunicació inadequada personal sanitari centres AP –

investigadors
(Gschwind et al., 2013)

Lirios Dueñas
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▪ < 50% persones majors reben recomanacions sobre exercici terapèutic per part
dels seus fisioterapeutes d'AP. 

▪ Professionals de la salut són percebuts com a fonts fiables d'informació en matèria
de salut. 

▪ Els centres d'AP constitueixen el millor entorn per a promoure la salut ja que la 
major part de les persones majors acudeixen a les visites mèdiques més d'1 
vegada/any.

(Gschwind et al., 2013; Montero-Fernández and Serra-Rexach, 2013)

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Lirios Dueñas
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▪ Haurien d'implementar-se PROGRAMES COMUNITARIS 
PER A MAJORS = Estratègies d'educació + sessions d'exercici terapèutic

EXERCICI TERAPÈUTIC PER A GENT MAJOR

“Conjunt d'activitats físiques controlades, realitzades
de manera grupal o individual, que inclouen una sèrie
d‘exercicis adaptats a les característiques psicofísiques
dels i les usuàries”.

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

(Gschwind et al., 2013; Montero-Fernández and Serra-Rexach, 2013)

Lirios Dueñas

▪ Els estudis científics mostren que les tècniques passives combinades amb
l'exercici actiu són més eficaços que els dos per separat. En lumbàlgies, patologia
cervical, dolors de muscle o inestabilitats de turmell i genoll l'exercici terapèutic ha 
mostrat millors resultats a llarg termini que les tècniques passives.
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PROGRAMES COMUNITARIS 
D’EXERCICI TERAPÈUTIC PER A GENT MAJOR

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

▪ Centres d'atenció primària
▪ Ajuntaments localitats
▪ Centres de dia i residències de la tercera edat

On?

Lirios Dueñas
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Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

▪ Centres d’atenció primària

▪ Ajuntaments localitats
▪ Centres de dia i residències de la tercera edat

On?
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http://cuidatecv.es/vida-saludable/envejecimiento-
saludable/estrategia-de-envejecimiento-activo-
eea-de-la-comunitat-valenciana/

http://www.fdmvalencia.es/es/programa-actividad-
fisica-y-salud-la-practica-deportiva-como-
prescripcion-sanitaria/

http://www.fdmvalencia.es/es/programa-actividad-fisica-y-salud-la-practica-deportiva-como-prescripcion-sanitaria/
http://www.fdmvalencia.es/es/programa-actividad-fisica-y-salud-la-practica-deportiva-como-prescripcion-sanitaria/
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Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

▪ Centres d’atenció primària
▪ Ajuntaments localitats

▪ Centres de dia i residències de la tercera edat
On?
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❖ Les recomanacions internacionals aconsellen realitzar sessions d'activitat física 
estructurada i planificada en la comunitat.
(Franklin et al., 2013; Koeneman et al., 2011.

❖ Complementar amb sessions d'educació en salut, xarrades i presentacions. (Kjaer
et al., 2018; Skow y Roos, 2017; Koeneman et al., 2011)

❖ Combinar amb fullets informatius i fullets / taules d'exercici domiciliari.

Facultat de Fisioteràpia. UV

ÉS POSSIBLE.
S’està fent en altres

països!

PROGRAMES COMUNITARIS PER A PERSONES MAJORS 

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Lirios Dueñas
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Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

ÉS POSSIBLE.
S’està fent en altres

països!

Lirios Dueñas



▪ Incrementar els nivells d'activitat en persones majors redueix les despeses sanitàries al cap d'1 any de l'inici
del canvi d'estil de vida. 

▪ Augmenta el VO2 màxim i el rendiment cardíac màxim.
▪ Preserva la funció endotelial, disminueix la TA i l'FC
▪ Incrementa la síntesi de les proteïnes de la contracció muscular
▪ Redueix el risc de mortalitat i discapacitat.
▪ Millora la salut mental, s'associa amb integració social, millora nivells d'ansietat i depressió.
▪ Redueix el pes corporal.
▪ Millora la força muscular.
▪ Disminueix els nivells d'estrogen i de colesterol LDL.
▪ Redueix la resistència a la insulina (millora tolerància a la glucosa).
▪ Redueix la probabilitat de caigudes (i de lesions associades a les caigudes).

Facultat de Fisioteràpia. UV

Martinson et al., 2003

Montero-Fernández and Serra-Rexach 2013,  

Per què practicar exercici físic?

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Lirios Dueñas
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ENTRENAMENT AERÒBIC

BENEFICIS
▪ Estimula la síntesi de proteïnes > hipertròfia miofibril·les > 

augmenta grandària i força muscular.
▪ Augmenta la secció transversal (CSA) de les fibres

musculars.
▪ Redueix el greix corporal, també l’intramuscular. Millora

composició corporal.
▪ Millora el metabolisme de la glucosa.
▪ Millora l'estat cardiovascular i la resistència.

Montero-Fernández and Serra-Rexach 2013.
Nelson et al, 2007. 
Short et al, 2004.

Lirios Dueñas

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Creieu que pot millorar la grandària del múscul en la 3a edat?
I la força muscular?
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ASPECTES A TINDRE EN COMPTE:

▪ COMORBIDITAT (una o més condicions cròniques)
• Requereix un control mèdic abans de l'inici del pla d'exercici.
• Prioritzar llarga duració abans que elevada intensitat de 

l'exercici.

▪ PRECAUCIONS: 
• Fer exercici amb una altra persona al costat,  telèfon mòbil

per a emergències, espai ventilat, exercici en cadira / llit per 
als més fràgils.

• Intensitat còmoda és el nivell de seguretat (Borg), 

(Montero-Fernández and Serra-Rexach, 2013) 

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors
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▪ DEFINIR EL PLA D’EXERCICI
• QUÈ – COM (moviment / freqüència / intensitat) – QUAN – ON

▪ LIMITACIONS SENSORIALS
• Parlar alt i a poc a poc, utilitzar ajudes visuals, demostració de cada exercici. Que algun d'ells

ho repetisca. Ajuda al fet que es mantinguen actius.

Facultat de Fisioteràpia. UV

Montero-Fernández and Serra-Rexach, 2013 

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Lirios Dueñas

ASPECTES A TINDRE EN COMPTE:
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• Grup heterogeni (desmotivació)
• Manca de coneixement dels beneficis i efectes de 

l'exercici físic: sessions d'educació, explicar beneficis.
• Por a les caigudes (FoF).
• Facilitats: distància del domicili, desplaçament i 

accessibilitat al centre, poca varietat d'activitats, nivell 
adquisitiu,....

Montero-Fernández and Serra-Rexach, 2013 

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Lirios Dueñas

1. SUPERVISIÓ
• Monitoratge, explicacions, i ANIMAR són aspectes

essencials. 
• Es necessitaran períodes d'adaptació llargs

(aparició de dolors en adoptar un estil de vida 
actiu).

• Diari d'exercicis.

EL PROBLEMA DE L’ADHERÈNCIA



▪ 2. HOMOGENEÏTZAR GRUPS (nivells)

▪ 3. PLA D'EXERCICI INDIVIDUALITZAT
• Establir OBJECTIUS específics.
• D’acord amb la seva comorbiditat i limitacions, risc de caiguda, 

habilitats i condició física.
• ESCALES DE VALORACIÓ.
• Progressió individualitzada.
• REAVALUACIÓ periòdica. Adaptació als canvis en condició física .

▪ 4. PLA D'EXERCICI ADAPTAT A LES SEUES PREFERÈNCIES
• Segons preferències socials, normes culturals, 

historial d'exercici, predisposició i implicació, 
motivació, grau de disciplina...

Facultat de Fisioteràpia. UV

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Montero-Fernández and Serra-Rexach, 2013 

Lirios Dueñas

EL PROBLEMA DE L’ADHERÈNCIA
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Montero-Fernández and Serra-Rexach, 2013 

CONTRAINDICACIONS:

▪ MALALTIES CARDIOVASCULARS
• IAM, angina inestable, hipertensió no controlada, 

insuficiència cardíaca aguda, bloqueig A-V

▪ MEDICACIÓ
• Estatines, betabloquejants, vasodilatadors

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors

Lirios Dueñas
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Fisiopatologia en la tercera edat

Programació de l’entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

2.

3.

Importància dels programes comunitaris 
d’exercici terapèutic en majors1.

Lirios Dueñas
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▪ Canvis sensoriomotrius i degeneració del sistema neuromuscular. Afecten a:
• Control postural estàtic i dinàmic, fins i tot en persones majors sanes 
• Alentiment de la resposta muscular i disminució de la força muscular

▪ > desplaçament CdP i > velocitat d'oscil·lació durant suport
mono / bipodal en comparació amb adults joves. 

▪ Reducció núm. i grandària de les fibres musculars tipus II 
(↓ hormona creixement i testosterona).

▪ Deterioració i pèrdua de neurones motores i sensitives.
▪ Pèrdua de densitat òssia (veure tema 16, osteoporosi).
▪ Degeneració discal i deteriorament cartílag articular.
▪ Deteriorament capacitat respiratòria (feblesa músc. respiratoris, 

infeccions respiratòries, rigidesa regió dorsal 
(hipercifosi, falcament vertebral).

▪ Incontinència urinària, disfunció erèctil (teixits fins, inelàstics i febles).
Maki et al, 1996.
Abrahamova and Hlavacka, 2008.

Fisiopatologia en la tercera edat

Principals canvis en la 3ª edat

Lirios Dueñas
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PATOLOGIES PRÒPIES 3ª EDAT
- Sarcopènia

- Caigudes i FoF
- Artrosi

- Osteoporosi
- Enfermetats CV, etc

Fisiopatologia en la tercera edat

Principals canvis en la 3ª edat

INACTIVITAT

Lirios Dueñas
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EQUILIBRI FORÇA MARXA

CAIGUDES
FRAGILITAT 

I 
SARCOPÈNIA

Deteriorament

Grans 
síndromes 
geriàtriques

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas

http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7tzEuO7YAhVG7BQKHaJWDoQQjRwIBw&url=https://stemcellorthopedicinstituteoftexas.com/how-to-build-and-recover-muscle/&psig=AOvVaw1Zh7MnQraefHug5psqWJMP&ust=1516809079399701
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EQUILIBRI FORÇA MARXA

CAIGUDES

Deteriorament

Grans 
síndromes 
geriàtriques

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas

T. 12.2: prevenció de les 
caigudes en la 3ª edat

http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/


❖ La velocitat de marxa lenta en persones majors s'associa a un risc elevat de discapacitat, 
institucionalització i mortalitat. 

❖ La deterioració de la funció muscular (força) és un factor de risc important de velocitat de 
marxa lenta;  i també está associada a un risc elevat de discapacitat i mortalitat.

(Santanasto et al., 2017; Pahor et al.,2009; Manini and Clark 2012; Cesari et al.,2005)

Facultat de Fisioteràpia. UV

EQUILIBRI FORÇA MARXA

CAIGUDES
FRAGILITAT

I
SARCOPÈNIA

Deteriorament

Fisiopatologia en la tercera edat

Grans 
síndromes 
geriàtriques

Lirios Dueñas
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FRAGILITAT

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas
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FRAGILITAT

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas
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Fisiopatologia en la tercera edat

FRAGILITAT

Lirios Dueñas



Lirios Dueñas

VIDEO EXPLICATIU DE L’ALGORITME:
https://www.youtube.com/watch?v=4ElTIekMWDw

DEL TEMA 12.2…
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FRAGILITAT

Lirios Dueñas

https://www.youtube.com/watch?v=4ElTIekMWDw

Fisiopatologia en la tercera edat
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FRAGILITAT

Lirios Dueñas

https://www.youtube.com/watch?v=4ElTIekMWDw

Fisiopatologia en la tercera edat
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ACTIVITAT PREPARATÒRIA PRÀCTICA 
7

PROGRAMA (pdf) WEB PROJECTE http://vivifrail.com/es/inicio/

Lirios Dueñas

DEL TEMA 12.2…



Escala de fragilitat de Frail

Facultat de Fisioteràpia. UV

≥3 : fragilitat
< 3: pre-fragilitat

No validada (encara) en 
població espanyola

Fisiopatologia en la tercera edat

FRAGILITAT

Lirios Dueñas
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SARCOPÈNIA

Lirios Dueñas

Fisiopatologia en la tercera edat
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❖ Síndrome que es caracteritza per una pèrdua gradual i generalitzada de la massa muscular 
esquelètica i la força associades a l'edat. (Cruz-Jentoft et al., 2010)

❖ La massa muscular disminueix un 1% per any a partir dels 20-30 anys, i aquest ritme s'accelera a 
partir dels 50 anys, especialment en MMII. (Montero-Fernández and Serra-Rexach 2013)

SARCOPÈNIA

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas
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❖ “Dinapènia”: pèrdua de funció i força muscular.

❖ Canvis de la massa muscular tant quantitatius (núm. unitats motores) com a qualitatius (qualitat 
fibres musculars).

❖ Fibres tipus I (lentes) i tipus II (contracció ràpida): ambdues pateixen atròfia i disminueixen, però les 
tipus II són les que més ho pateixen (25-50%). (Stolberg i Fawcett, 1982; Balagopal et al., 1996).

❖ Fibres de contracció ràpida: alçar-nos d'una cadira, pujar escales o caminar...

❖ Pèrdua de força és més accentuada en les extremitats inferiors.

❖ Principal causa: INACTIVITAT. Afecta especialment als grups de població amb un estil de vida 
sedentari, amb comorbiditat o enllitats. Freqüent en majors institucionalitzats. (Cruz-Jentoft et al., 2010)

SARCOPÈNIA

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas
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❖ *European Working Group on Sarcopenia in Older People (Cruz-Jentoft et al.).

SARCOPÈNIA

MASSA MUSCULAR

• Bioimpedanciometria

FORÇA MUSCULAR

• Força agarre (handgrip)

VELOCITAT MARXA

• Tests de valoració (SPPB, 
TUG,…)

Criteris EWGSOP*

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas
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❖ Les persones majors amb sarcopènia tenen 2-5 VEGADES MÉS PROBABILITATS DE TINDRE 
DISCAPACITAT que aquelles sense sarcopènia (Cruz-Jentoft et al., 2010)

❖ Els majors amb sarcopènia presenten 2 VEGADES MÉS RISC DE CAURE que els no sarcopènics. 
(Schaap et al., 2017)

Facultat de Fisioteràpia. UV

Relació SARCOPÈNIA / CAIGUDES

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7tzEuO7YAhVG7BQKHaJWDoQQjRwIBw&url=https://stemcellorthopedicinstituteoftexas.com/how-to-build-and-recover-muscle/&psig=AOvVaw1Zh7MnQraefHug5psqWJMP&ust=1516809079399701
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7tzEuO7YAhVG7BQKHaJWDoQQjRwIBw&url=https://stemcellorthopedicinstituteoftexas.com/how-to-build-and-recover-muscle/&psig=AOvVaw1Zh7MnQraefHug5psqWJMP&ust=1516809079399701
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
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❖ Mecanismes fisiopatològics associats a l'edat

Perdem 20-30% massa muscular esquelètica entre edat adulta-80 anys (Carmeli et al., 2002)
V

Pèrdua contingut proteic miofibril.les (Nair 2005)
V

Es redueix grandària i núm. de fibres musculars, sobretot fibres musculars tipo II (Nair 2005)
V

Retard reaccions posturals ràpides davant pertorbacions externes (Gschwind et al., 2013)
V

Pèrdua equilibri
V

CAIGUDES

Relació SARCOPÈNIA / CAIGUDES

FORÇA

EQUILIBRI

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas
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Fisiopatologia en la tercera edad

Lirios Dueñas

Sense cap dubte, mitjançant l'exercici físic i, 
més específicament, l'entrenament de força. 

Tant la força neural com la força que provoque 
hipertròfia són claus per a pal·liar l'increment i 
acceleració de la sarcopènia (Cadore et al 2013).
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▪ Els programes d'entrenament de la força atenuen l'avanç de la 
sarcopènia: 

• Milloren la grandària i la funció muscular
• Redueixen els problemes d'equilibri i flexibilitat
• Redueixen el risc de desenvolupar comorbiditats

ENTRENAM. FORÇA

Lirios Dueñas
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Fisiopatología en la tercera edad

Programació de l’entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

2.

3.

Importancia de los programas comunitarios de ejercicio físico en 
mayores1.

Lirios Dueñas
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ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE LA FORÇA2.

3.

PARÀMETRES D’ENTRENAMENT PER PATOLOGIES4.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas

Capítol 3
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas

Capítol 3

1. Com es valora la capacitat cardiovascular en persones 
d'edat avançada? (cita 2 maneres de valorar-la). D'aqueixes 3, 
quina és la prova que podem realitzar nosaltres, com a 
fisioterapeutes, per a valorar la capacitat cardiovascular d'un
adult major sa?. Explica-la breument.

1. Com es valora normalment la força muscular? Què passa
amb les persones d'edat avançada? Com es valora la força
muscular en aquest grup de població? 

1. Enumera 4 principis d'entrenament en activitat física i salut. 
Explica’n un.

BUSCA LA RESPOSTA
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas

ENTRENAMENT DE LA RESISTÈNCIA

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas

La intensitat de treball hauria de ser la compresa entre el 40 i el 70% del Vo2max. 
El Vo2max correspon a la capacitat funcional màxima (capacitat màxima de consum d'oxigen) de 
la persona segons les recomanacions del ACSM. (American College of Sports Medicine)
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

ENTRENAMENT DE LA FORÇA
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas

1. Quin tipus de treball de força està contraindicat relativament en 
persones d'edat avançada? En quins casos estarà contraindicat i per 
què?

1. Quin tipus de força és la més aconsellada per a programes en els
quals es vulga preservar la salut? Amb quin nombre de repeticions
treballarem? 

1. Amb quines intensitats treballarem? Primer augmentarem el pes o el 
nombre de sèries?

1. Quina és la freqüència mínima per al treball de força en persones 
sanes d'edat avançada? Quina és la freqüència aconsellada?

BUSCA LA RESPOSTA
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas

Carrera (o amplitud) interna o externa?
(conceptes vistos en CINESITERÀPIA)

¿COM?
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

ENTRENAMENT DE LA FLEXIBILITAT
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas
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1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas
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1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals
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Lirios Dueñas
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1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas
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1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

Lirios Dueñas

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals
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1.

Lirios Dueñas

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
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1.

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas

ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Lirios Dueñas

▪ Descriu un exercici per a treball de MMSS i un altre per a treball de 
MMII per a persones  majors fràgils, actives i molt actives.

ACTIVITAT
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1. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas
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ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE LA 
FORÇA

2.

3.

PARÀMETRES D’ENTRENAMENT PER PATOLOGIES4.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI

Lirios Dueñas
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En les persones 
majors

Només en fases 
avançades

d'entrenament

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Paràmetres d’ENTRENAM. FORÇA2.

Lirios Dueñas



MÚSCULS CLAU

▪ Flexors dorsals / plantars
▪ Flexors / extensors genoll
▪ Abductors (+++) i adductors

Facultat de Fisioterapia. UV

PROGRESSIÓ

▪ MMSS: augment 5-40% de 1RM
▪ MMII: augment fins a 60% de 1RM
▪ Afegir una altra sèrie sense augmentar R
▪ Afegir 1 dia més a la setmana

(Montero-Fernández and Serra-Rexach 2013) (Maki et al., 2006; Rogers et al., 2003)

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Paràmetres d’ENTRENAM. FORÇA2.

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Paràmetres de l’ENTRENAMENT de la FORÇA2.

(Lavinger et al. 2017)

Lirios Dueñas

Força resistència Força explosiva
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Tot i que la força contribueix a desenvolupar l'equilibri…
És un error esperar que el treball aïllat de força millore directament l'equilibri.

(Latham et al., 2004)

COMPTE!

ENTRENAM. FORÇA I EQUILIBRI

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

Lirios Dueñas

DEL TEMA 12.2…
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BENEFICIS:
▪ Millora la funció física en general, retarda la discapacitat.
▪ Incrementa la síntesi de proteïnes. 
▪ Incrementa la massa, la potència i la força muscular / tendinosa.
▪ Millora les respostes d'adaptació neuromuscular.
▪ Millora lleugerament la capacitat cardiorespiratòria.
▪ Redueix risc de caigudes.
▪ Augmenta la densitat mineral òssia (protecció descalcificació òssia).
▪ Millora diversos factors de risc cardiometabòlic: redueix colesterol LDL i triglicèrids, redueix

TA, augmenta colesterol HDL, millora l'homeòstasi glucosa i la sensibilitat insulina.

Facultat de Fisioterapia. UV

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

ENTRENAM. FORÇA I EQUILIBRI

Lirios Dueñas
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ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE LA 
FORÇA

2.

3.

PARÀMETRES D’ENTRENAMENT PER PATOLOGIES4.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI

Lirios Dueñas

T. 12.2
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ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

1.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE LA 
FORÇA

2.

3.

PARÀMETRES D’ENTRENAMENT PER PATOLOGIES4.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI

Lirios Dueñas
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

PARÀMETRES D’ENTRENAMENT PER PATOLOGIES4.
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Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

PARÀMETRES D’ENTRENAMENT PER PATOLOGIES4.



Mercè Balasch i BernatFacultat de Fisioterapia. UV

Programació de l'entrenament en majors. Recomanacions 
internacionals

PARÀMETRES D’ENTRENAMENT PER PATOLOGIES4.
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Programación del entrenamiento en grupos poblacionales. 
Recomendaciones internacionales

4. DIABETIS, ARTROSI, FIBROMIÀLGIA 
I OSTEOPOROSI

▪ Anota les contraindicacions més rellevants d'exercici terapèutic per 
patologies (pàg: 71-100).

ACTIVITAT
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Programación del entrenamiento en grupos poblacionales. 
Recomendaciones internacionales

DIABETIS4.
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Programación del entrenamiento en grupos poblacionales. 
Recomendaciones internacionales

DIABETIS4.
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Programación del entrenamiento en grupos poblacionales. 
Recomendaciones internacionales

FIBROMIÀLGIA4.
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Programación del entrenamiento en grupos poblacionales. 
Recomendaciones internacionales

FIBROMIÀLGIA4.
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Programación del entrenamiento en grupos poblacionales. 
Recomendaciones internacionales

FIBROMIÀLGIA4.
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LLIBRES RECOMANATS
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LLIBRES RECOMANATS
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Tema 12.1
EXERCICI TERAPÈUTIC EN LA TERCERA EDAT

Prof. Lirios Dueñas

“si haguera sabut que anava a viure tant,  
m'haguera cuidat més …” 

Eubie Blake (1883-1983)



TEMA 12. EXERCICI TERAPÈUTIC I 
PREVENCIÓ DE LES CAIGUDES 
EN LA TERCERA EDAT

Lirios Dueñas
Physiotherapist, PhD, Assistant Professor
Department of Physical Therapy 
University of Physiotherapy, Valencia (Spain)
lirios.duenas@uv.es

ECIII-tema 12 Unitat didàctica 4- geriatria

mailto:lirios.duenas@uv.es


Tema 12.2
PREVENCIÓ DE LES CAIGUDES EN LA TERCERA EDAT

Prof. Lirios Dueñas
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PATOLOGIES PRÒPIES 3ª EDAT
- Sarcopènia

- Caigudes i FoF
- Artrosi

- Osteoporosi
- Malalties CV, etc

INACTIVITAT

Principals canvis en la 3a edat

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas 

DEL TEMA 15.1…



Facultat de Fisioteràpia. UV

EQUILIBRI FORÇA MARXA

CAIGUDES
FRAGILITAT 

I
SARCOPÈNIA

Deteriorament

Grans 
síndroms 
geriàtrics

Fisiopatologia en la tercera edat

Lirios Dueñas

DEL TEMA 15.1…

http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/


PREVENCIÓ DE CAIGUDES EN LES PERSONES 
MAJORS

◼ Conèixer els factors que predisposen a les caigudes 

◼ Programa de fisioteràpia en persones majors amb risc 
de caiguda  + pràctica

◼ Ensenyar la manera correcta d’alçar-se si es produeix 
una caiguda  pràctica

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

OBJECTIUS



⚫ Ensenyar les situacions de risc

⚫ Ajudar a evitar girs bruscos, moviments ràpids, 
urgències miccionals…

⚫ Adequar entorn i mobiliari

⚫ Ensenyar com reaccionar si es produeix una caiguda
(com alçar-se, ús d'alarmes,…)

Lirios Dueñas

Funcions del fisioterapeuta:



1. IMPORTÀNCIA

2. FACTORS DE RISC

3. PREVENCIÓ

Escuela de Fisioteràpia. UV

LES CAIGUDES EN LES PERSONES MAJORS

Lirios Dueñas



INTRODUCCIÓ

Importància de les caigudes

❖ 33% de les persones >65 anys que viuen 
independentment cauen almenys 1 
vegada/any (50% amb caigudes 
recorrents). (Rubenstein 2006)

❖ Les caigudes són la principal causa de 
mortalitat en persones majors de 75 
anys i la segona causa per mort 
accidental entre els 45 i els 75 anys 
(Rubenstein et al., 1988; Yamazaki et al., 2004)

❖ Les xifres de caigudes ascendeixen en 
Espanya a 1,5 milions/any (da Silva et al., 
2007)

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

DEL TEMA 15.1…
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❖ Major prevalència de caigudes en 
persones majors amb artrosi: augmenta 
un 30%. 

❖ El 50-60% dels >60 anys amb artrosi
es cauen 1 o més vegades/any. (Levinger
et al., 2011)

CAIGUDES

Importància de les caigudes

Lirios Dueñas

INTRODUCCIÓ



INTRODUCCIÓ

FÍSIQUES

- Fractures
- Traumatismes 

craneoencefàlics
- Lesions de 

parts toves

Conseqüències

PSICOLÒGIQUES
-Pèrdua autoestima 

i autoconfiança
-“Síndrome 

post-caiguda”
-Por

Importància de les caigudes

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



INTRODUCCIÓ

Consecuències físiques

FRACTURES

❖ Entre un 5-10% de les persones majors que cauen
tenen una fractura associada (Tinetti et al., 1995). 

❖ S’estima que en un 30-50% dels casos, els afectats
de fractura de maluc quedaran amb una 
dependència funcional important per a les seues
activitats quotidianes (Ribera y Cruz, 1991).  

❖ L’esperança de vida es redueix en 6 anys després
d’una fractura de maluc (Yamazaki et al., 2004).

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



INTRODUCCIÓ

Conseqüències psicològiques

❖ La por a caure genera alteracions en la 
mobilitat i funcionalitat de la persona 
major, canvis en el patró de marxa, 
introversió, pèrdua de relacions, quadres
depresius, i en resum, declivi accelerat del 
major
(Maki, 1997; Murphy et al., 2003).

❖ Es dona entre el 44,7% i el 64% dels que 
han patit una caiguda (da Silva et al., 2007).

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

FoF: POR A CAURE
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• És un factor de risc de caigudes
• Comportament en resposta a la por percebuda. Ansietat
• Desenvolupament d’ESTRATÈGIES DE RIGIDESA (stiffening

strategy)
❖ Reducció ROM centre de masa

V
❖ Co-contracció tibial anterior, tríceps sural

V
Disminució velocitat de marxa
Disminució longitud de pas
Augment freqüència oscil·lacions posturals
Arrossegament dels peus

+++ caigudes 

Conseqüències psicològiques

Lirios Dueñas

FoF: POR A CAURE



INTRODUCCIÓ

Conseqüències de les caigudes

Costos
Econòmics Socials

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



Lirios Dueñas



1. IMPORTÀNCIA

2. FACTORS DE RISC

3. PREVENCIÓ

Escuela de Fisioteràpia. UV

LES CAIGUDES EN LES PERSONES MAJORS

Lirios Dueñas



INTRODUCCIÓ

Factors de risc

INTRÍNSECS

Factors de 
risc

EXTRÍNSECS

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



EXTRÍNSECSINTRÍNSECS

INTRODUCCIÓ

Factors de risc

Factors de 
risc

•Equilibri
•Força
•Alteracions d’òrgans i sistemes
•Medicació
•Altres factors

Escuela de Fisioteràpia. UV

INTRÍNSECS

Lirios Dueñas



EXTRÍNSECS

INTRODUCCIÓ

Factors de risc

INTRÍNSECS

Factors de 
risc

Escuela de Fisioteràpia. UV

•Sòls i paviments
•Escales
•Iluminació 
•Mobiliari
•Cables, catifes
•Transport públic

EXTRÍNSECS

Lirios Dueñas



INTRODUCCIÓ

Visió

Força
Equilibri

Medicació

Por

Multicausalitat

Escuela de Fisioteràpia. UV

Factors de risc

Lirios Dueñas

Origen MULTIFACTORIAL 
(factors psicosocials, cognitius, alteració
sensorial, etc.) (Rubenstein 2006)



EXTRÍNSECSINTRÍNSECS

INTRODUCCIÓ

Factors de risc

Factors de 
risc

•Equilibri
•Força
•Alteracions d’òrgans i sistemes
•Medicació
•Altres factors

Escuela de Fisioteràpia. UV

INTRÍNSECS

Lirios Dueñas
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CAIGUDES

PERSONES MAJORS 
QUE CAUEN

Deteriorament equilibri: +++ lateral
(Lord et al., 1994; Whipple et al., 1987)

Debilitat quàdriceps (flexors-extensors de 
genoll-maluc) i abductors-adductors
(Lord et al., 1994; Whipple et al., 1987)

Debilitat flexors dorsals-plantars turmell
(Lord et al., 1994; Whipple et al., 1987)

PERSONES MAJORS 
SANS

Valors elevats força flexors plantars turmell, força
genoll-maluc s’associa amb bon equilibri en bip (Ferrucci et 
al., 1997)

Lirios Dueñas

Factors de risc

http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
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CAIGUDES

PERSONES MAJORS QUE 
CAUEN

PUNTS CLAU

PRINCIPAL PARÀMETRE: control de l’equilibri lateral

• Les fractures de maluc són sobretot atribuïbles al dèficit
d’estabilitat lateral. 

• Els abductors són els que més comprometen la capacitat per a 
mantindre el control postural lateral durant la marxa i 
manteniment de l’equilibri estàtic.

(Maki et al., 2006; Rogers et al., 2003)

Lirios Dueñas

Factors de risc

http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
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❖ El deteriorament de l’equilibri i de la debilitat de 
MMII són els principals factors de risc de 
caigudes. (Lord et al., 1994)

CAIGUDES

Lirios Dueñas

Factors de risc
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2010

Lirios Dueñas

Factors de risc



Factors de risc

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas
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Factors de risc
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Factors de risc



1. IMPORTÀNCIA

2. FACTORS DE RISC

3. PREVENCIÓ

Escuela de Fisioteràpia. UV

LES CAIGUDES EN LES PERSONES MAJORS

Lirios Dueñas



Prevenció de les caigudes

Per previndre caigudes, la Societat
Americana de Geriatria recomana
A TOT AQUELL QUE HAJA CAIGUT 
MÉS D’UNA VEGADA:

❖ REALITZAR EXERCICI FÍSIC DE 
MANERA RUTINÀRIA

❖ INCLOURE ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI

Escuela de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



VÍDEO EXPLICATIU DE L’ALGORITME:
https://www.youtube.com/watch?v=4ElTIekMWDw

Prevenció de les caigudes

Lirios Dueñas



Prevenció de les caigudes
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Exercicis prevenció caigudes

Prevenció de las caigudes

https://www.youtube.com/watch?v=n8s-8KtfgFM

FULLET (pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=n8s-8KtfgFM


6 - EXERCICIS PER A LA PREVENCIÓ 
DE LES CAIGUDES - 6

(Chartered Society of Physiotherapy)



¿QUÈ NECESSITES?

Superfície de 
suport

Calcer  adequat 5 minuts

(Chartered Society of Physiotherapy)



Exercici 1-. ELEVACIÓ DE TALONS

Mantenir 3 segons. 10 repeticions
(Chartered Society of Physiotherapy)



Exercici 2-. ELEVACIÓ DE LA PUNTA DELS PEUS

Mantenir 3 segons. Baixa lentament. 
10 repeticions

(Chartered Society of Physiotherapy)



Exercici 3-. EQUILIBRI SOBRE LÍNIA RECTA

Mantenir l’equilibri durant 10 segons. Després, 
alterna les cames (la de davant passa enrere)

(Chartered Society of Physiotherapy)



Exercici 4-. EQUILIBRI SOBRE UNA CAMA

Mantenir l’equilibri durant 10 segons en cada cama amb
el genoll de la cama que està recolçada lleugerament doblat

(Chartered Society of Physiotherapy)



Exercici 5-. CAMINAR SOBRE UNA LÍNIA RECTA

Camina unes 10 passes x2 repeticions
Si necessites tindre un recolzament, acosta’t a un moble

(Chartered Society of Physiotherapy)



Exercici 6-. ALÇAR-SE / ASSEURE’S EN UNA CADIRA

Pots ajudar-te del seient o respatller dels braços. Amb
l'esquena recta. Mirada al capdavant. Repeteix 10 vegades

(Chartered Society of Physiotherapy)
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¿Quins són els factors de risc d’una 
caiguda?

Prevenció de les caigudes
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Com reduir el risc de caiguda

Prevenció de les caigudes

https://www.youtube.com/watch?v=XnLXiJzYmEQ

https://www.youtube.com/watch?v=XnLXiJzYmEQ
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Fisiopatologia en la tercera edat

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

2.

3.

Importància dels programes comunitaris d’exercici físic
en persones majors1.

DEL TEMA 15.1…

Prevenció de les caigudes

Lirios Dueñas



❖ La deterioració de l'equilibri i de la feblesa de *MMII són els principals factors de risc de 
caigudes. (Lord et al., 1994)

Facultat de Fisioteràpia. UV

MARXA

CAIGUDES
FRAGILITAT 

I
SARCOPÈNIA

Deteriorament

Programació de l'entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

Grans
síndromes 
geriàtriques

EQUILIBRI FORÇA

Lirios Dueñas

❖ Investigacions recents han demostrat que l'activitat física és efectiva per a la millora i prevenció
de la deterioració de la funció muscular del MMII en les persones majors.  

❖ Tant l'exercici aeròbic com de força-resistència són efectius per a la millora de l'equilibri, la mobilitat i 
la funció muscular en edats avançades.

(Santanasto et al., 2017)

(Santanasto et al., 2017)



❖ La força de prensió (adherència) s'associa amb elevada incidència de caigudes
(independentment de la massa muscular o de la velocitat de marxa). (Schaap et al., 2017)

❖ La massa muscular disminueix un 1% per any a partir dels 20-30 anys, i aquest ritme 
s'accelera a partir dels 50 anys, especialment en MMII. . (Montero-Fernández and Serra-Rexach 2013)

Facultat de Fisioteràpia. UV

Programació de l'entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

Lirios Dueñas

http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
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▪ Els programes d'entrenament de la força atenuen l'avanç
de la sarcopènia: 

• Milloren la grandària i la funció muscular
• Redueixen els problemes d'equilibri i flexibilitat
• Redueixen el risc de desenvolupar comorbiditats

ENTRENAMENT DE FORÇA

Lirios Dueñas

Programació de l'entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

DEL TEMA 15.1…
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Malgrat que la força contribueix a desenvolupar l'equilibri…
És un error esperar que el treball aïllat de força millore directament
l'equilibri. (Latham et al., 2004)

COMPTE!

ENTRENAM. FORÇA i EQUILIBRI

Programació de l'entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

Lirios Dueñas
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http://www.residenciasanluisgonzaga.es/wp-content/uploads/2015/06/
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ENTRENAMENT DE LES QUALITATES FÍSIQUES BÀSIQUES1.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE LA FORÇA2.

3.

PARÀMETRES D’ENTRENAM. PER 
PATOLOGIES

4.

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI

DEL TEMA 15.1…

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

Lirios Dueñas
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Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

3.

(Lavinger et al. 2017)

Lirios Dueñas

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI
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En estàtica

3.

(Gschwind et al., 2013)

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI
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En dinàmica

3.

(Gschwind et al., 2013)

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI
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PROGRESSIÓ

(Gschwind et al., 2013)

3.

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

PARÀMETRES PER A L’ENTRENAMENT DE L’EQUILIBRI



Facultat de Fisioteràpia. UV

• Investigacions recents han determinat els beneficis de la 
realització de modalitats d’exercici com el ioga i el taitxí.

• S’han demostrat beneficis generals i específics. 

• Efectives en l’abordatge de persones majors amb patologia: 
artritis reumatoide, osteoartritis, malalties cardiovasculars, 
diabetis, etc. 

• Efectives en la prevenció de caigudes i FoF

• Falta evidència sobre el tipus i freqüència dels exercicis

Però hi ha modalitats d’exercici que han demostrat que són efectives en 
les persones majors...

Taichi

Ioga

ALTRES MODALITATS D’EXERCICI

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

http://yogaparaprincipiantesonline.com/posturas-de-yoga-en-silla-para-adultos-mayores/
http://yogaparaprincipiantesonline.com/posturas-de-yoga-en-silla-para-adultos-mayores/


Facultat de Fisioteràpia. UV

Les actuals recomanacions basades en l’evidència científica ens diuen...

• Augmenta el ROM d’extensió de maluc

• Augmenta la longitud de pas

• Redueix avantversió pèlvica (associada
a extensió maluc)

Ioga

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

ALTRES MODALITATS D’EXERCICI

• Millora l’equilibri

• Augmenta ROM
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• Augmenta ROM

• Disminuix temps execució AVD

Ioga

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

ALTRES MODALITATS D’EXERCICI

• Millora funció física (SPPB test)

• Benestar mental i social

• Alleujament estrès
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• Redueix FoF

• Millora equilibri

• Millora flexibilitat

• Millora qualitat marxa

Taitxí

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

ALTRES MODALITATS D’EXERCICI
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• Redueix entropessons i caigudes

• Millora equilibri

Taitxí

Lirios Dueñas

Programació de l’entrenament en persones majors. 
Recomanacions internacionals

ALTRES MODALITATS D’EXERCICI
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ACTIVITAT PREPARATÒRIA PRÀCTICA 7

Prevenció de les caigudes

PROGRAMA (pdf) WEB PROJECTE http://vivifrail.com/es/inicio/

Lirios Dueñas



Tema 12.2
PREVENCIÓ DE LES CAIGUDES EN LA TERCERA EDAT

Prof. Lirios Dueñas

Curs 2021-2022

“si haguera sabut que anava a viure tant, 
m'haguera cuidat més …” 

Eubie Blake (1883-1983)
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En primer lloc… AVALUACIÓ DEL RISC D’OSTEOPOROSI

Osteoporosi

Densitometria
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Factors de risc



¿Què recomanen les guies internacionals?

Osteoporosi



Osteoporosis

PAUTES GENERALS:

1. Mantenir un estil de vida actiu

1. Alimentació saludable

1. Controlar el pes

1. Evitar el tabac

1. Controlar el consum d’alcohol

¿Què recomanen les guies internacionals?

Osteoporosi



1. Mantenir un estil de vida actiu

• Exercitar-se i mantenir-se físicament actiu és imprescindible 
per a mantenir l’estat del teixit ossi.

• Seguir les recomanacions internacionals sobre exercici físic.

2. Portar una alimentació saludable

• Mantenir una ingesta adequada de proteïnes.
• Controlar l’aportació de vitamina D (800-2000 IU/dia). Important per a l’absorció del 

calci. S’obté de: exposició solar i dieta. Si els nivells són baixos, consultar amb metge 
la necessitat de suplements.

• Controlar la ingesta de calci (1200 mg/dia). Si l’aportament és baix, el teixit ossi es 
reabsorbeix de l’esquelet per tal de mantenir els nivells de calci adequats.  

• Evitar cafeïna. No més de 4 tasses/dia.

¿Què recomanen les guies internacionals?

Osteoporosi



3. Controlar el pes

• El sobrepès o infrapès incrementen el risc d’osteoporosi i fractures.
• Per tal de mantenir els ossos en bon estat cal mantenir el pes dins del rang 

adequat per a cadascú.
• Índex de Massa Corporal (IMC) 

¿Què recomanen les guies internacionals?

Osteoporosi



4. Evitar el tabac
• Alenteix l’activitat dels osteoblastos, incrementa 

el risc de fractures.
• Dones: avança la menopausa

5. Controlar el consum d’alcohol
• Incrementa el risc de caigudes i fractures.
• No més de 2 unitats/dia.

¿Què recomanen les guies internacionals?

Osteoporosi



Exercici aeròbic 
amb impacte

Entrenament 
progressiu de la 

força 

Entrenament de 
l’equilibri

• No totes les modalitats d’exercici tenen els mateixos efectes osteogènics.
• Les guies internacionals recomanen adaptar l’exercici al nivell de risc d’osteoporosi.

4-7 sessions/setmana

4-7 sessions/setmana

Mínim 2 sessions/setmana

Recomanacions d’exercici

Osteoporosi



Recomanacions d’exercici. Exercici aeròbic amb impacte

Osteoporosi



Exercici aeròbic amb impacte

Recomanacions d’exercici. Exercici aeròbic amb impacte

Osteoporosi



• Només la prescripció de caminar és insuficient per a optimitzar l’estat del
teixit ossi i te un efecte mínim sobre la massa muscular, la força i l’equilibri en
les dones menopàusiques.

• Períodes curts d’exercici alterns amb períodes de descans són més efectius
que les mateixes repeticions de forma contínua. Així, las cèl·lules òssies no
s’adapten.

• La diversificació de la càrrega (p. ex. moviments multidireccionals) és
preferible a la càrrega repetitiva (p. ex. córrer), per a estimular una resposta
en el teixit ossi.

Recomanacions d’exercici. Exercici aeròbic amb impacte

Osteoporosi

Exercici aeròbic amb impacte



Recomanacions d’exercici. Entrenament progressiu de la 
força

Osteoporosi



• Important que siga d’intensitat alta (80-85% 1RM
/ >16 escala de Borg)

• 2 dies/setmana, no consecutius

• 2-3 series de 8 repeticions

• Exemple de sessió d’entrenament de la força
(proposada per la Royal Osteoporosis Society
(ROS)

• Progressiu: propi pes banda elàstica peses

Entrenament progressiu de la força

Recomanacions d’exercici. Entrenament progressiu de la 
força

Osteoporosi
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Recomanacions d’exercici. Entrenament progressiu de la 
força

Osteoporosi



Recomanacions d’exercici. Entrenament de l’equilibri

Osteoporosi



Osteoporosi



• Risc baix: incloure exercici d’equilibri dins de programa
d’exercicis d’impacte i de força.

• 4 vegades/setmana, 30 min/sessió, al menys 10
seg/exercici o 10 passos avant i arrere/exercici.

• Seguretat: Sempre prop d’un objecte per a recolzar-se!

Entrenament de l’equilibri

Recomanacions d’exercici. Entrenament de l’equilibri

Osteoporosi



Recomanacions d’exercici. Entrenament de l’equilibri

Osteoporosi



Recomanacions d’exercici. Entrenament de l’equilibri

Osteoporosi



Osteoporosi
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Altres modalitats d’exercici adaptat. Pilates



Osteoporosi

Altres recomanacions 

EVITAR RELLISCAMENTS, ENTREBANCS I CAIGUDES

- Evitar l’ús de catifes. Utilitzar material antilliscant baix.
- Retirar els cables de les zones de pas.
- Si cau líquid al terra, neteja’l / eixuga’l inmediatament.
- Assegura’t de no passar fred a casa. Si els teus músculs es

refreden no seran tan eficients.
- Col·loca passamans a les escales i agafadors al bany.
- Compra bombetes de llarga durada per no haver de canviar-les

sovint.
- No puges a una cadira per a canviar les bombetes o netejar

finestres. Demana ajuda.
- Assegura’t de tindre ben il·luminada la casa. De nit, encèn els

llums si et mous per la casa.
- Alça’t a poc a poc de la cadira / llit si et trobes marejat/da.
- Intenta col·locar els objectes d’ús freqüent prop de tu.



RECOMANACIONS DE ROBA, 
CALCER I COMPLEMENTS

- Utilitza sabatilles amb sola amb
adherència (no sola llisa)

- Evita l’ús de sabates destalonades o 
talons alts, augmenten el risc de 
caigudes. 

- Evita robes llargues fins als peus.
- Tingues els vidres de les ulleres nets 

i els audífons en bon estat. 
- Utilitza protectors de maluc. 

Osteoporosi

Altres recomanacions 



Osteoporosi

Altres recomanacions 
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Artrosi

¿Què recomanen les guies internacionals?



Genoll i maluc

Artrosi

• Donat que no existeix un tractament curatiu per a l’OA, les recomanacions
més recents se centren en el TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC. 

• Objectiu: modificar l’estil de vida dels pacients, particularment en termes de 
nivells d’activitat física i pèrdua de pes. 

• La tríada “educació + exercici + pèrdua de pes” constitueix la primera línia
de tractament actualment. 

• Cal adaptar-se al perfil (considerant etiologia, comorbiditats, etc.) i les 
preferències del pacient. 

• En la prescripció d’exercici cal indicar la dosi concreta i amb progressió
gradual, tenint en compte les preferències del pacient. 

• Necessita la implicació de tot l’equip multidisciplinari i un seguiment del 
pacient a llarg termini.

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artrosi



Artrosis



Artrosi



Artrosi

Evitar sedentarisme.
- Exercici aeròbic
- Exercici de força
- Exercici de propiocepció

* RECORDEU CLASSES ANTERIORS

¿Què recomanen les guies internacionals?
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- Exercici aeròbic
- Exercici de força
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Artrosi

Exercici aquàtic. 
Descàrrega
d’articulacions de 
MMII Reducció de pes

Higiene del son

¿Què recomanen les guies internacionals?

Evitar sedentarisme.
- Exercici aeròbic
- Exercici de força
- Exercici de propiocepció

* RECORDEU CLASSES ANTERIORS



Artrosi

Mans 

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artrosi

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artritis reumatoide

¿En què es diferencia de l’artrosi?



Artritis reumatoide

¿Què recomanen les guies internacionals?

MÉS BIBLIOGRAFIA:



Artritis reumatoide

PAUTES GENERALS:

1. Evitar el sedentarisme

2. Realitzar exercicis específics

3. Respectar les hores de descans

4. Cuidar les articulacions i les postures:
prevenció del “genoll flectit”

5. Socialitzar-se i cuidar l’estat anímic

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artritis reumatoide

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artritis reumatoide

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artritis reumatoide

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artritis reumatoide

¿Què recomanen les guies internacionals?



Artritis reumatoide

¿Què recomanen les guies internacionals?



Exercicis de 
mobilitat

Entrenament de la 
força-resistència

Activitats 
esportives

Recomanacions d’exercici

Artritis reumatoide

5-10 repet/exercici, 30 min, 1-2 vegades/dia

8-10 repet/exercici, 1 vegada/dia, 3 
vegades/setmana (dies alterns)

Aeròbiques i de baix impacte



Artritis reumatoide

Exercicis de mobilitat

Recomanacions d’exercici



Artritis reumatoide

• Procurar completar tot el recorregut articular, fins al final del ROM.

• Excepcionalment, si el ROM queda incomplet de forma activa, pot
incorporar-se l’ajuda d’una altra persona o d’un mateix per a
acabar passivament i suaument fins al final del ROM.

• Si el dolor > 1 hora després de l’exercici, disminuir intensitat o durada
de l’exercici.

• Cal tolerar molèsties més lleus, pròpies de l’entrenament.

Recomanacions d’exercici

Exercicis de mobilitat



Artritis reumatoide

Entrenament de la força-resistència

Recomanacions d’exercici



Artritis reumatoide

• Enfortir principalment músculs periarticulars, com a reforç articular. La major
part de músculs presenten atròfia pel procés inflamatori, per inhibició reflexa
i per desús.

• Més concretament, treballar la musculatura que contrarresta les deformitats
més freqüents (solen ser en flexió). En general, prioritzar el treball dels
extensors.

• Resistència: progressiva, submàxima, començar per pesos <80% de la
potència màxima. Adaptar pes per a realitzar 8 repeticions. Anar
progressant.

• Contracció concèntrica i excèntrica. Moviments suaus, aguantar al final del
moviment, tornar lentament controlant el pes.

• En brot inflamatori: només exercicis de mobilitat o en isometria.

Recomanacions d’exercici

Entrenament de la força-resistència



Artritis reumatoide

• Comprar peses, lastres, bandes elàstiques

o bé

• Fabricar les seues pròpies peses: 
- saquets d’arena 
- omplir botelletes de plàstic de 1/2 o 1 L d’aigua o 

d’arena 
- bossa amb anses molt amples, introduir el peu o 

braç, col·locar dins diversos paquets de cigrons, 
sucre o similars d’1 kg.

Recomanacions d’exercici

Entrenament de la força-resistència



Artritis reumatoide

¿Què recomanen les guies internacionals?

Guies amb major reconeixement internacional: 



Artritis reumatoide

Recomanacions d’exercici



Artritis reumatoide

Recomanacions d’exercici



Activitats esportives i altres modalitats d’exercici adaptat 

• Taitxí
• Ioga
• Pilates
• Natació, aiguagim
• Dances, ball social (30 min)
• Marxa lenta, terreny regular, calcer amb

amortiguació adequada (30 min-1h)
• Bicicleta a baixa resistència (15 min, 1-2 vegades/dia)

• En general, esports aeròbics de baix impacte

• Activitats que proporcionen diversió, relaxació i que 
ajuden a oblidar la malaltia. 

* En brots, seguir exercitant-se però reduir la intensitat dels
exercicis. 

Activitats esportives

Artritis reumatoide



Artritis reumatoide

Altres recomanacions. Ajudes tècniques

• Crosses de colze (descarreguen fins el 45% del pes 
del MMII contralateral), bastons, caminadors.

• Contraindicades les crosses axil·lars en pacients
amb artropaties de MMSS.

• Calçadors de mànec llarg
• Velcros en substitució de botons
• Barres / agafadors als dos costats del WC. 

Elevadors de WC.
• Ortesis  i fèrules
• Engrossament mànecs dels coberts, claus, bolígraf

i objectes que exigeixen pinça / empunyadura
més fina que la que el pacient puga realitzar. 
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Osteoporosis

Artritis reumatoide

Espondilitis anquilosant



Espondilitis anquilosant

¿Què recomanen les guies internacionals?



Espondilitis anquilosante



Espondilitis anquilosant



Espondilitis anquilosant

Recomanacions generals
• Recomanacions posturals: 

- Comprovar la postura amb freqüència
- No mantenir períodes de temps llargs en la mateixa

postura. 
- Dormir en matalàs ferm. Preferiblement en decúbit

supí.
- Períodes de descans: decúbit pron durant 15-20 min 

(per a vèncer malucs flectits) o decúbit supí amb
cames penjant. 

- Evitar cadires / sillons molt baixos. Utilitzar
reposabraços per a alçar-se.

- Afegir retrovisors si hi ha limitació en extensió cervical
• Bany d’aigua calenta
• No cansar-se en excés
• Augmentar el grau de mobilitat general. AVDs i “petits

grans” canvis: 
- canviar conduir per caminar per a anar a treballar
- canviar ascensor per pujar escales caminant
- alçar-se per a canviar de canal la TV



Espondilitis anquilosant

PAUTES GENERALS:

• Exercitar-se regularment (continuïtat). Triar les hores
de menys dolor i major predisposició.

• Incrementar la intensitat / freqüència gradualment

• Suspendre l’exercici si provoca dolor

• Prendre bany calent pel matí abans de la sessió
d’exercicic, alleuja la rigidesa matutina.

• Triar bon calcer

Recomanacions d’exercici



• Taitxí
• Ioga: millorar flexibilitat i ROM
• Pilates: treball de CORE
• Exercicis respiratoris: practicar respiració toràcica

/ abdominal / costal alta, respiració per fases…
• Exercicis d’expansió costal i extensió de la 

columna. Evitar postures en flexió, afavorir
extensió del raquis. 

• Exercici en aigua calenta, balneoteràpia
• Estiraments
• Exercici aeròbic: caminar, natació (lliure i 

esquena). Intensitat moderada (p. ex. caminar a 
pas ràpid) durant mínim 30min, 5 dies / setmana.

Espondilitis anquilosant

Recomanacions d’exercici



Espondilitis anquilosant

Recomanacions d’exercici



Espondilitis anquilosant

Recomanacions d’exercici



Espondilitis anquilosant

Recomanacions d’exercici



Espondilitis anquilosant

Recomanacions d’exercici



Espondilitis anquilosant

Recomanacions d’exercici



Espondilitis anquilosant

Altres idees d’exercicis



❖ Exercici contraindicat: 

- Exercicis d’alt impacte (córrer, esports de contacte)

- Moviments ràpids / bruscos amb elevada resistència

- Evitar bicicleta i altres postures en flexió

Espondilitis anquilosant

Recomanacions d’exercici



¿Què cal fer quan tinc un “brot” de dolor?

• Seguir exercitant-se però adaptant-se a la nova 
situació. No deixar l’activitat física de colp. Baixar
intensitat i/o freqüència d’entrenament.

• La millor opció són les modalitats més suaus: exercici
en l’aigua, pilates, ioga.

• Exercicis de força isomètrics (sense moviment)

• Banys o dutxes calentes (spa) abans de fer exercici.

• Si apareix dolor fort que dura més de 2 hores després
de l’activitat, cal reduir la intensitat dels exercicis.

Espondilitis anquilosant



TEMA 13.2. FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA EN LES 
PRINCIPALS PATOLOGIES DEGENERATIVES

Mercè Balasch i Bernat
Doctora en Fisioteràpia
Prof. Ajudant Doctora
Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. 
merce.balasch@uv.es

Unitat didàctica 4 - Geriatria

mailto:merce.balasch@uv.es


LIRIOS DUEÑAS

T. 14. Cura del peu en els majors. 
Recomanacions sobre l'ús i elecció del calcer.



La importància del calcer



Calcer i Biomecànica

Les principals companyies de calcer esportiu van 
iniciar projectes d'investigació per a desenvolupar

conceptes innovadors que, posteriorment,
van traslladar a dissenys.



La Biomecànica aplicada al disseny de calcer

• Sistemes per a controlar el moviment del retropeu 
utilitzant soles de diverses densitats.

• Sistemes que milloren la flexibilitat de la sola a través de 
buidatges, dibuixos especials, etc.

• Sistemes d'absorció d'impactes.

• Sistemes de torsió.

.

• Sistemes per a augmentar la impulsió.



Add Your
Text here

PEUS “EXIGENTS”

Introducció



❖Alteracions pròpies de l'edat
▪ Canvis estructurals 

osteoarticulars, tendinosos,  
lligamentosos…

• Disminució en els arcs del peu
• Augment en l'amplària

▪ Disminució de la força
▪ Disminució de la flexibilitat

El peu geriàtric

🡪🡪 Minvament de la mobilitat

🡪🡪 Disminució de la independència



✔La longitud del pas disminueix

✔Augmenta la variabilitat entre els passos

✔Reducció de la velocitat i cadència

✔Augment de l'amplària del suport

✔Augment del temps de suport

✔Disminueix contacte inicial plantar

✔Disminució força de propulsió

Modificacions en la marxa

949

El peu geriàtric



• Modificacions de la marxa
• Menor equilibri
• Alteracions visuals

• Inseguretat, por a les caigudes

950

El peu geriàtric



❖Canvis estructurals del peu + calcer inadequat

• Hàl·lux valg
• Dits en arpa
• Callositats
• Úlceres!

• Caigudes

El peu geriàtric

• Talàlgies
• Metatarsàlgies

• Disminució greix plantar
• Peu més rígit, menor amortiguació



Hàbits de salut i dades epidemiològiques
⮚200 persones.
⮚112 homes i 88 dones.
⮚Majors de 55 anys.

Patologies dels majors en relació amb el calcer



Add Your
Text here

EL PEU DIABÈTIC



El peu diabètic

❖Efectes de la diabetis
• Quarta causa de mort en països desenvolupats
• Segona causa d'amputació
• En diabètics, 15/40 vegades més amputacions que 

en la població normal



El peu diabètic

❖Factors de risc de la diabetis
▪ Obesitat
▪ Sedentarisme
▪ Envelliment de la població

955



El peu diabètic

❖Factors biomecànics
▪ Hiperpressió en 

metatarsians centrals i 
externs

▪ Forces concentrades en 
xicotetes àrees



Peu diabètic + peu geriàtric + peu amb afeccions ortopèdiques

El calcer per a peus “exigents”



Add Your
Text here

CARACTERÍSTIQUES DEL CALCER



Components del calcer



¿Què és un impacte?

L'impacte es produeix 
quan el cos cau des 
d'una certa altura:

• quan es corre,

Mecànica: Una força alta aplicada en un temps molt curt.

• quan se salta,
• i també quan es camina.

Pic d’ impacte

Força vertical de reacció en caminar (imatge 
esquerra), en córrer (imatge  dreta)

Amortiment d’impactes



Què ocorre quan es produeix un impacte?
L'impacte es transmet pel cos com una 

VIBRACIÓ que no pot ser controlada pels
músculs i tendons

.

Per aquest motiu, els impactes causen 
problemes per:
• Dolor en les articulacions (genoll i esquena).
• Degeneració dels cartílags articulars.

Amortiment d’impactes



Contrafort

Amortiment del calcer

Per a augmentar l'amortiment, podem actuar 
sobre els següents elements del calcer

Si és bla, 
disminueix els impactes

.

Plantilla en 
forma de 
“cassoleta”

Material 
de la sola

Ajuden al 
confinament del teixit 
bla del taló



Mecanismes amortiguadors



La FRICCIÓ és un aspecte essencial per al fenomen que 
ens permet desplaçar la massa corporal.

.

• Si la força de fricció és BAIXA:
✔ Existeix el risc de lliscar i caure.
✔ La impulsió que es pot exercir amb el calcer és

baixa.

• Si la força de fregament és EXCESSIVA:
✔ Es dificulta el gir i augmenta el 

risc de sobrecàrregues i lesions.

La FRICCIÓ és la força que s'oposa al lliscament entre 
dues superfícies de contacte.

Fricció



El problema de l’adherència



Particularitats de 
cada individu+ =

Antropometria del peu i disseny de la forma



Antropometria i morfometria

Antropometria del peu i disseny de la forma



.

El calcer pot:

• Exagerar-los més enllà dels rangs 
fisiològics.

• flexió de turmell, 

• Impedir els moviments desitjats,

• flexió dels dits, 
• torsió,

• pronació.

Moviments del peu en els quals influeix el calcer:

Adequació als moviments del peu



❖El calcer ha de resultar 
funcional i adaptar-se 
als gestos específics de 
l'esport per al qual s'ha
dissenyat.

Adequació als moviments del peu



Un calcer poc flexible 
augmenta la fatiga i 
disminueix el confort i la 
funcionalitat, i pot produir
lesions a nivell de les 
articulacions del peu.

Flexió dels 
dits

.

Adequació als moviments del peu



• És un mecanisme d'adaptació a les 
irregularitats del terreny

• L'ús del calcer redueix aquest moviment
fisiològic

• En alguns casos reduir aquest moviment
pot augmentar el risc d'esquinç de turmell

Calcer amb una torsió adequada millora la progressió
del pas i redueix el risc de lesió de turmell

Torsió
Gir de l’avantpeu respecte al 

retropeu

.

Adequació als moviments del peu



• És un mecanisme amortidor
d'impactes.

• Un calcer que produïsca alts nivells de pronació

Inestabilitat.

En el contacte del peu amb el sòl, aquest contacta 
primer per la zona externa i gradualment la càrrega 
va cap a la cara interna, aquest moviment és el de 

pronació

Pronació

Adequació als moviments del peu



FUTBOL TENIS

BÀSQUET

FITNES

ALPINISME

Característiques del calcer per tipus d’esport



Característiques del calcer per tipus d’esport



PATRÓ NORMAL de distribució de pressions en la planta 
del peu

Inici del suport Trasferència de càrrega

Distribució plantar de pressions

Enlairament



distribueix la càrrega 
entre tots els 
metatarsians

Disseny de la forma

Distribució plantar de pressions

.

Puntera estreta

Puntera més ampla

major càrrega en els 
metatarsians externs



• Un taló molt alt, incrementa les pressions en el metatars.

Disseny de la sola

Distribució plantar de pressions

.

• Un taló de fins a 2cm, distribueix les pressions el tars i 
metatars.

L'altura del taló influeix en la distribució de pressions.



Incrementa les pressions en la part 
externa del peu i redueix les pressions 
davall del cap del primer metatarsià. 

L'anatomia inclosa en la plantilla pot modificar la distribució 
de pressions.

Distribució plantar de pressions

Geometria de la plantilla

Augmenta la pressió en les zones en les 
quals està situat i disminueix la pressió en 
les zones de voltant.

.

Suport 
d'arc:

Suport 
retrocapital:



Add Your
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RECOMANACIONS DE CALCER 
PER A PEUS “EXIGENTS”



Criteris de selecció de calcer per a peus “exigents”

Deu passos bàsics

1. Tindre en compte els problemes als 

peus, el nivell d'activitat i l'ús.

2. Seleccionar la talla tenint en compte els 

canvis de volum als peus, sobretot si hi 

ha problemes circulatoris. 

3. Vigilar el pes i flexibilitat

del calcer.



Deu passos bàsics

4. La sola (entre 7 i 15mm) ha de tindre 

bona fricció i poca abrasió.

5. El taló no ha de ser superior a 25 mm i 

bastant ample.

6. Es recomanen punteres amples i 

elevades que proporcionen ajustos 

adequats.
981

Criteris de selecció de calcer per a peus “exigents”



Deu Passos Bàsics

7. La plantilla ha de ser blana i sense costures.

8. El taló ha d'estar bisellat per a evitar 

entropessons. També ha d'estar lleugerament 

elevada la part davantera de la sola.

9. Tindre present l'època de l'any.

10. Emprovar-se les dues sabates abans d'adquirir-les.

982

Criteris de selecció de calcer per a peus “exigents”
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Consells per a peus diabètics



Consells per a peus diabètics

❖ Hi ha dos punts que normalment s'adverteix als diabètics, 
d'una banda, que canvien de calcer, almenys, una vegada al 
dia per a previndre càrregues repetitives en les mateixes
zones.

❖ D’altra banda, usar el calcer nou d'una forma progressiva. 
En general, el calcer nou s'ha d'usar, com a màxim, unes 2 
hores al dia, distribuït en matí i vesprada, la primera setmana, 
i anar augmentant-ne l’ús progressivament en les següents
setmanes.

984



Consells per a peus diabètics

❖ Es desaconsella l'ús de sandàlies perquè el peu es 
llisca i augmenta la fricció i, per tant, el  risc de 
bambolles i ulceracions. A més, els dits del peu van 
desprotegits i n’augmenta la vulnerabilitat.

❖ Tampoc és recomanable l'ús
de calcer tipus saló
perquè els dits estan molt atapeïts.

❖ No es recomanen els esclops, ja que els calcers
oberts en el taló redueixen la subjecció i estabilitat
del peu i es produeix un efecte d'arpa en els dits
que augmenta la fricció i la pressió. 
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⚫El calcer per a diabètics ha de tindre com a 
principal funció disminuir les pressions elevades. 
Per això, s'ha proposat el calcer esportiu
com a alternativa al calcer de major profunditat
per a peus no deformats.

⚫Soulier (2016) va demostrar que el calcer esportiu de carrera 
disminuïa les callositats en pacients diabètics i resultava més
còmode que el calcer de carrer.

⚫En diversos estudis realitzats, es va destacar que l'ús de 
plantilles combinat amb un calcer terapèutic, un calcer de carrer
adequat i un d’esportiu, és el mitjà més efectiu per a la 
disminució de pressions elevades de la planta del peu.
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Consells per a peus diabètics



❖ Per a una distribució efectiva de les pressions
plantars, diversos estudis demostren la 
conveniència de la limitació de la flexió dorsal 
en les articulacions MF. 

❖ Així doncs, es pot aconseguir una reducció
de les pressions selectives en la zona de 
l’avantpeu amb una sola tipus “balancí” o 
“rocker-bottom”. 

❖ Però un mateix disseny de sola en forma de 
“balancí” no ha de considerar-se adequat per a 
tota mena de lesions o deformitats al peu
diabètic. 
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Consells per a peus diabètics



Nous calcers amb soles 
modificades (tipus “balancí”)
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L’oferta del mercat…

989



Beneficis “anunciats”

“noves sensacions”

millora postural

disminució d'impactes / pressions

augment del to muscular

increment de l'activitat cardiovascular

990
No tots demostrats!



Modificacions biomecàniques del calcer de sola 
corbada

❖ L'amortiment que proporcionen és molt elevat
❖ Limita la mobilitat de certes articulacions (MF 

principalment)
❖ Activació de musculatura no exercitada en la 

marxa ordinària
❖ Relaxació musculatura exercitada en la marxa 

ordinària

991

El que SÍ que ha sigut demostrat:



Millora dels impactes i les pressions

CALCER 
CASUAL

CALCER 
BASCULANT

Patrons de pressió per a diferents tipus de calcer
992



Millora dels impactes i les pressions

❖ Els calcers basculants
presenten pressions més
baixes durant la transició que 
el calcer casual tradicional, això
és així pel fet que la sola en 
bascular ajuda a aquesta
transició.

Calcer casual

Calcer Basculant
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Millora dels impactes i les pressions

❖ A causa del disseny de la sola basculant, la 
propulsió es fa amb menys esforç, la qual cosa 
provoca que les pressions durant aqueixa fase 
siguen d'una magnitud menor que les que es 
produeixen amb el calcer casual tradicional.

Magnitud de les 
pressions plantars
mitjanes durant la 
propulsió (Int. cça. del 
95%, α<0.05)
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Activació muscular

❖ El canvi en la geometria i materials de la sola 
respecte a una normal suposa una modificació del 
patró de marxa que implica l'activació de músculs
implicats en el control postural que no són els
empleats en la marxa ordinària.

❖ L'activació d'aquests nous músculs hauria d'analitzar-
se amb estudis científics molt rigorosos per a poder 
determinar-ne els possibles beneficis.
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Inestabilitat

❖ Les soles que no són planes i rígides 
generen en l'usuari percepció
d'inestabilitat.

❖ Per a determinats usuaris, la inestabilitat
és negativa quan porta associada una 
percepció d'inseguretat.

❖ El calcer basculant precisa d'un temps
d'adaptació més prolongat respecte al 
necessari per a un calcer casual.
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Beneficis cardiovasculars

❖ En qualsevol cas, caldria considerar que aquest
augment d'activitat cardiovascular és molt xicotet.

❖ Seria necessari realitzar estudis clínics (llarga
duració) per a comprovar científicament aquest
benefici. No tenim constància que existisquen
publicats estudis d'aquest tipus.

Inestabilitat 🡹🡹 Activitat
muscular

🡹🡹 Flux 
sanguini

🡹🡹 Activitat
cardiovascular
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Volum

❖ Els calcers amb soles voluminoses poden 
suposar diversos problemes:

▪ Fatiga per sobrepès si els materials no 
són prou lleugers

▪ El volum pot arribar a entorpir la 
marxa

▪ També pot limitar la flexió de 
l'articulació MF
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És recomanable emprar un 
calcer amb sola modificada 

(tipus “balancí”)?

999

Per tot el que hem exposat… la pregunta del 
milió:
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Depèn…

1000

En casos com metatarsàlgies, artrosis o talàlgies
SÍ que podria estar-ne justificat l’ús

(per tot el que hem vist anteriorment)



Depèn…

Amortiguació 
excessiva i 
continuada

Pèrdua de 
propiocepció
“Acomodació” de les 
articulacions
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En casos com a l’osteoporosi 
o tendència (o presència) 

d'atròfia muscular
NO n’estaria justificat l’ús 



Depèn…

A més, el genoll i maluc alteren la seua activitat normal.
Interessa això? Segons el cas. Caldria estudiar cada cas.
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❖ El pie calzado. Cuadernos Instituto de Biomecánica de Valencia.
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amè). 

Vos recomane que el llegiu! 
No entra per a l'examen. 
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